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Syfte:  

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om kopplingen mellan hur företag 

utvecklas efter sin tid i en universitetsinkubator och det faktum att de suttit i en 

universitetsinkubator. 

 

Metod:  

Denna studie är gjord i enlighet med det som kallas för kvalitativ forskning. Det empiriska 

underlaget har inhämtats via semistrukturerade intervjuer med respondenter från våra valda 

analysenheter. 

 

Teoretiska perspektiv:  

Studien använder sig av flera viktiga teoretiska begrepp inom ramarna för det akademiska 

fältet entreprenörskap och innovation. 

 

Empiri:  

Studiens empiriska underlag bygger på intervjuer med fem företag som tidigare har suttit i 

universitetsinkubatorn VentureLab och som idag är aktiebolag. De tillfrågade företagens 

erfarenheter och upplevelser om sin tid i och efter universitetsinkubatorn VentureLab är 

centrala i det empiriska underlaget. 

 

Resultat:  

Resultaten visar att lärdomar från tiden i inkubatorn har bidragit på ett konkret sätt till 

företagens formativa process. Gällande nätverk visar resultaten att den sociala grupp, med 

dess gemenskap, som VentureLab utgör har haft en positiv och inspirerande effekt på 

företagen. Gällande finansiering visar resultaten att bootstrapping är det 

finansieringsalternativ som har förekommit i flest fall bland företagen och att detta kan sägas 

ha en koppling till att företagen suttit i VentureLab.  
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Purpose: 

The purpose of this study is to contribute with increased knowledge on the link between how 

companies develop after they have been in a university incubator and the fact that they have 

been in a university incubator. 

 

Methodology: 

This study has been performed in accordance with what is called qualitative research. The 

empirical material has been gathered through semi-structured interviews with respondents 

from our chosen units of analysis. 

 

Theoretical perspectives: 

The study uses several key theoretical concepts within the framework of the academic field of 

entrepreneurship and innovation. 

 

Empirical foundation: 

The empirical evidence is based on interviews with five companies who have previously been 

in the university incubator VentureLab and which are private limited companies today. The 

interviewed companies experiences and perceptions of their time within and after the 

university incubator are essential in the empirical basis. 

 

Conclusions: 

The results show that lessons from the time in the incubator have contributed in a tangible 

way to the formative process of the companies. When it comes to networks the results show 

that the social group that VentureLab constitutes, including its fellowship, has had a positive 

and inspiring effect on the companies. When it comes to financing the results show that 

bootstrapping is the financing alternative mostly used among the companies and that this can 

be said to have a link to the fact that the companies have been in VentureLab. 
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1.  Inledning  

Inkubator definieras av Europeiska unionen som en plats där nystartade företag koncentreras 

till ett begränsat område där avsikten är att dessa företag skall få en förbättrad möjlighet till 

tillväxt. I inkubatorerna ges företagen infrastrukturellt stöd i form av datorer och annan 

kontorsutrustning samtidigt som de får tillgång till ett brett utbud av kunskap, råd och 

vägledning för sin verksamhet.
1
 Själva begreppet inkubator, i företagsekonomisk bemärkelse, 

myntades i början av 1950-talet i USA. En man vid namn Joseph Manusco hyrde ut lokaler 

till lokala småföretag i ett gammalt industrikomplex i staten New York. I ett av dessa 

småföretag ägnade man sig åt att föda upp kycklingar i äggkläckningsmaskiner, därav namnet 

inkubator.
2
  

 

Inkubatorer i EU och i USA har likartade egenskaper, men i USA fokuserar man mer 

uttryckligen på att få inneboende företag att bli framgångsrika, medan man i EU har en mer 

långsiktig utvecklingsinriktad målformulering.
3
 Den första inkubatorn i Sverige startade redan 

år 1971 vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I slutet av 1990-talet började man på 

allvar etablera inkubatorer i Sverige i samband med IT-boomen.
4
 De flesta inkubatorer i 

Sverige var till en början privatägda och de fokuserade på teknikföretag. Men i samband med 

att den så kallade IT bubblan sprack minskade också antalet privata inkubatorer och idag är de 

flesta inkubatorer i Sverige kopplade till ett universitet. Dessa inkubatorer kallas för 

universitetsinkubatorer. Universitetsinkubatorer skapas för att; underlätta för entreprenörer att 

omsätta sina idéer och företag i praktiken, att hjälpa nystartade företag att ta sig in på 

marknaden, samt för att stötta kommersialiseringen av olika typer av innovationer. 

Universitetsinkubatorerna skall bidra med en stimulerande arbetsmiljö i ett fysiskt begränsat 

område där deltagande företagen får maximalt intellektuellt och logistiskt stöd i början av sin 

etableringsprocess. En snabbare etablering på marknaden kan innebära en mer fördelaktig 

utveckling och avsevärt lägre etableringskostnader för ett nystartat företag. 

Universitetsinkubatorer är inte bara en konkret plats där företag kan starta sin verksamhet i en 

fördelaktig miljö. Universitetsinkubatorer är dessutom ofta en del av ett större sammanhang 

då de i många fall ingår i det som kallas teknikparker som i sin tur är viktiga beståndsdelar i 

det som kallas för regionala och nationella innovationssystem. Samhällsekonomiskt är 
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universitetsinkubatorn en plats för kreativ utveckling och kunskapstillväxt som 

förhoppningsvis stärker den regionala ekonomin samtidigt som den innebär ökade 

arbetstillfällen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har universitetsinkubatorer i synnerhet 

en intressant roll att spela då de delvis är ämnade att utgöra en länk mellan den akademiska 

världen med sin forskningsinriktade verksamhet och näringslivet med sin affärsinriktade 

verksamhet. Universitetsinkubatorer är på så sätt en aktör i det som kallas 

kunskapsöverföringen mellan universiteten och det övriga samhället. Kunskapsöverföringen 

mellan svenska universitet och samhället i övrigt är i sin tur en lagstadgad företeelse ämnad 

att bland annat gynna samhällsekonomisk tillväxt.
5
  

 

 

1.1  Problemformulering  

Föregående resonemang påvisar universitetsinkubatorers koppling till socioekonomisk politik 

och frågor om sysselsättning. Det finns med andra ord ett politiskt intresse för att 

universitetsinkubatorer skall prestera bra då det kan innebära fler personer i sysselsättning och 

en ökad samhällsekonomisk tillväxt. Det finns många uppenbara fördelar med att gruppera 

flera ambitiösa entreprenörer i en begränsad fysisk miljö där man ger dem ett starkt logistiskt 

och intellektuellt stöd. Så långt är allting bra, men vad som händer sedan är mindre tydligt. 

Vad som händer efter att ett företag lämnat universitetsinkubatorn som det varit en del av vet 

vi inte så mycket om. Relativt stora investeringar och ansträngningar görs sedan några år 

tillbaka för att stödja entreprenörskap och stärka initiativ som bidrar till de regionala 

innovationssystemens utveckling. Det finns en mängd statliga organisationer, såsom 

exempelvis myndigheten Tillväxtverket, som på uppdrag av Näringsdepartementet på heltid 

sysslar med att bistå och finansiera en stor mängd verksamheter som är kopplade till 

entreprenörskap och innovation. Åtskilliga miljoner kronor delas årligen ut i form av 

finansieringsstöd åt dessa verksamheter då de flesta av dem inte är självförsörjande. Mot 

bakgrund av denna politiska satsning som i slutändan innebär en signifikativ utgift för 

statskassan är det viktigt att inte bara följa upp prestationen av universitetsinkubatorer ur en 

organisatorisk synpunkt. Det vill säga att det inte räcker med att titta på hur givande och 

utvecklande dessa verksamheter är eller i hur pass hög grad deras verksamhetsbeskrivningar 

möter de politiska ambitionerna. På samma sätt räcker det heller inte att bara prata om hur 

pass välstrukturerade verksamheterna är. Man måste beakta ytterligare ett mycket viktigt 
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bedömningskriterium för att avgöra om dessa verksamheter verkligen bidrar till den 

utveckling man från politiskt håll eftersträvar på ett socioekonomiskt plan. Det 

bedömningskriteriet är hur företagen som lämnat universitetsinkubatorer utvecklats efter att 

de lämnat universitetsinkubatorn och kopplingarna mellan denna utveckling och det faktum 

att företagen suttit i en universitetsinkubator. Det är inte rimligt att satsa stora resurser på att 

sätta nystartade företag i sysselsättning om man inte i samma andetag fokuserar på att dessa 

företag skall agera lång tid på marknaden och generera arbetstillfällen och skatteintäkter. Det 

som kan vinnas på att studera hur det går för företagen efter att de lämnat 

universitetsinkubatorn är att man kan se om hela konceptet med universitetsinkubatorer 

uppfyller sina egna målsättningar i ett längre perspektiv. Denna information är i sin tur 

enormt relevant inte bara för universitetsinkubatorerna själva utan i synnerhet för 

finansiärerna. Tillväxtverket som är en statlig myndighet är en viktig finansiär av 

universitetsinkubatorer i Sverige. Tillväxtverkets avdelning för uppföljning och 

effektvärdering har i ett telefonsamtal med detta examensarbetes författare uttryckligen sagt 

att det i Sverige inte finns nämnvärt många kvalitativa studier om hur företag utvecklats efter 

att de lämnat universitetsinkubatorer.
6
 I flera vetenskapliga artiklar publicerade i topprankade

7
 

vetenskapliga tidskrifter påpekas det att forskningen är bristfällig när det gäller uppföljning av 

entreprenörer och företag som deltagit i universitetsinkubatorer.
8
 Med andra ord finns det en 

kunskapslucka på detta område. För att universitetsinkubatorerna ska tjäna sitt syfte bättre, 

såväl för företagen de välkomnar i sina lokaler som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bör 

fler studier om uppföljning göras. Detta examensarbete fokuserar på just denna 

kunskapslucka.   

 

1.2  Syfte och avgränsning 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om kopplingen mellan hur företag 

utvecklas efter sin tid i en universitetsinkubator och det faktum att de suttit i en 

universitetsinkubator. 
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Studien går ut på att göra en viss uppföljning av företag som suttit i universitetsinkubatorn 

VentureLab. VentureLab är Lunds universitets egen universitetsinkubator som har sina 

lokaler i Ideon Science Park
9
. Vi vill med vår studie ta reda på om, och i så fall hur, tiden i 

inkubatorn påverkat företagens utveckling efter att de lämnat inkubatorn. Vi vill med andra 

ord undersöka vilken nytta dessa företag haft av sin tid i inkubatorn för sin vidareutveckling. 

Mer preciserat vill vi titta på tre områden.  Här följer en kort beskrivning av dessa områden 

och några frågeställningar som vi ämnar besvara längre fram i arbetet. 

  

1. Det första området vi valt att titta närmare på är kunskap och lärdomar som företagen 

skaffat sig under sin tid i VentureLab och hur dessa påverkat deras vidareutveckling. På detta 

område har vi valt att söka svar på följande fråga:  

 

• Har de kunskaper och lärdomar som företagen fått i VentureLab varit till nytta för deras 

utveckling? 

 

2. Det andra området är nätverk och kontakter som företagen skaffat sig under sin tid i 

VentureLab och hur dessa påverkat deras vidareutveckling. På detta område har vi valt att 

söka svar på följande fråga: 

  

• Är det någon kontakt eller något nätverk från tiden i VentureLab som varit speciellt viktig 

för företagens vidareutveckling? 

 

3. Det tredje området är hur företagen valt att finansiera sin verksamhet efter att de lämnat 

VentureLab och om dessa val har någon koppling till att de suttit i VentureLab. På detta 

område har vi valt att söka svar på följande fråga:  

 

• Vilket av finansieringsalternativen som företagen använt sig av har haft störst koppling till 

att de suttit i inkubatorn VentureLab? 

 

 

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att endast följa upp och studera fem företag som lämnat 

universitetsinkubatorn VentureLab under perioden år 2005 till år 2008. Vi har valt att 
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avgränsa studien till att endast omfatta företag som idag är aktiebolag. Detta har vi gjort 

eftersom vi gjort antagandet att de företag som idag är aktiebolag haft en uttalad ambition att 

växa. 

 

 

1.3  Disposition 

I första kapitlet presenterar vi ämnet som vi har valt att skriva om och här ger vi också en 

problemformulering. Uppsatsens syfte, avgränsning och preciserade frågeställningar 

presenteras också. 

 

I andra kapitlet ger vi en överblick över tidigare forskning som är relevant för vår uppsats och 

vi presenterar den teori som ligger till grund för uppsatsen. 

 

I tredje kapitlet redogör vi för hur vi valt att gå tillväga för att genomföra vår studie. Vi 

presenterar de olika analysenheterna som ingår i vår studie samt vilka personer vi valt att 

intervjua och vi förklarar vårt val av fall. 

 

I fjärde kapitlet presenterar vi empirin. Vi återger här valda delar ur samtalsintervjuerna som 

vi anser vara relevanta för uppsatsens analys och slutsatser. 

 

I femte kapitlet analyserar vi det valda ämnet inom ramen för vår valda teori och empiri. 

 

I sjätte kapitlet presenterar vi de slutsatser vi dragit samt ger förslag till fortsatt forskning. 
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2.  Teori            

2.1  Tidigare forskning  

När det gäller tidigare forskning finns det ett antal problemställningar att beakta:  

•Bristen på tillgänglig information om berörda företag. 

•Svårigheter att jämföra forskning i olika länder. 

• Svårigheter att jämföra olika typer av inkubatorer. 

•Specifikt bristen på forskning om universitetsinkubatorer. 

•Specifikt bristen på forskning om utvecklingen efter det att företag lämnat inkubatorerna.  

En del forskning syftar till att undersöka vilken betydelse inkubatorn har haft för företagen 

och hur dessa har utvecklats efter det att de lämnat inkubatorn. Denna forskningsdel som 

fokuserat på om och hur företagen har klarat sig efter att de lämnat inkubatorn är i stor del 

bristande och det finns en kunskapslucka inom området: 

 

 ” Regarding the extant literature concerned with the impacts of being located on a BI or science park, it is 

surprising that research explicitly focusing on the post-graduation period has been largely neglected. Empirical 

evidence on post-graduation issues has been rather limited so far. This is mostly due to deficits concerning 

elementary information of the current location after graduation from the BIs (e.g., address or contact persons) 

and a lack of systematically recorded data on formerly incubated firms.”
10

  

 

Anledningen till detta är att inte tillräckligt många forskare har gjort sådana studier och att det 

är mycket svårt att få fram den nödvändiga informationen. Det har även visat sig vara väldigt 

svårt att ta reda på hur inkubatorn påverkat företagen oavsett om det gäller positivt eller 

negativt. Svårigheterna i att granska olika företags utveckling efter att de lämnat inkubatorn är 

många. Ett exempel är att inkubatorns geografiska placering har stor betydelse eftersom olika 

länder och regioners datainsamling varierar mycket och därmed varierar också mängden 

information som finns tillgänglig. Det är framför allt bristen på tillgänglig information om 

olika företag och deras historik som ställer till med stora besvär när man skall utvärdera ett 

företags utveckling över tid. Den information som staten samlar in över tid och som görs 

öppen för forskare skiljer sig åt beroende på vilket land man forskar i. Exempelvis så skiljer 

sig forskning om inkubatorer åt i Finland jämfört med Tyskland och Nya Zeeland. Efter att ha 

läst och granskat arbeten av; Pier Abetti, Michael Schwartz och Nigel Yee, som gjort sina 
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studier i de ovan nämnda länderna, märker man att forskarnas förutsättningar varit olika 

beroende på vilket land de forskat i. Ytterligare en svårighet då man talar om ett företags 

utveckling är att man inte riktigt kan poängtera och påpeka hur deras ursprung från inkubatorn 

påverkat deras utveckling över tid. Företagen må ha dragit nytta av att ha funnits i en 

inkubator under företagsstarten, men det är väldigt svårt att mäta enbart genom att studera 

resultat.
11

 Det finns även en hel del olika sorters inkubatorer som exempelvis; universitets-

/företags- och teknologiska inkubatorer. Det är inte helt rättvist att jämföra de olika 

inkubatorerna med varandra eftersom de kan tillhöra helt olika branscher och de har därför 

helt olika förutsättningar att överleva på marknaden. Tidigare forskning visar att det finns en 

tendens att jämföra de olika inkubatorerna med varandra då det inte finns tillräckligt med 

studier som täcker alla de olika inkubatorerna. 

 

Tidigare forskning visar att det inom området universitetsinkubatorer finns en stor 

kunskapslucka. Mian Sarfraz har bedrivit en del forskning inom ämnet universitetsinkubatorer 

i USA och påpekar gång på gång hur lite forskning det gjorts inom detta område. Sarfraz 

beskriver hur det behövs mer forskning för att förstå hur man skall skapa en lyckad 

universitetsinkubator som främjar företagen som befinner sig inom den. År 1996 skrevs 

följande av Sarfraz och det stämmer väl än idag: 

 

”The development of a joint university-sponsored business incubator and research park project seems to offer 

several potential benefits, including financial sustainability and greater synergy. These areas need further 

research.”
12

  

 

Anledningen till varför mer forskning om uppföljning av företag som befunnit sig i en 

universitetsinkubator är relevant är för att bedöma och granska effekten av att de suttit i en 

sådan. Denna forskning kan dels bidra med att bedöma hur väl universitetsinkubatorerna 

lyckats med att hjälpa företagen och dels avslöja om universitetsinkubatorernas verksamhet 

drivs på rätt sätt. Utan granskande forskning får universitetsinkubatorerna inte någon klar 

respons om huruvida de hjälper företagen eller inte. De blir heller inte medvetna om vilka 

saker inom verksamheten som bör förbättras. Ett bra sätt att studera 

universitetsinkubatorernas betydelse för företagen är inte enbart genom att titta på företagens 
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framgångar och motgångar, utan istället även höra vad entreprenörerna bakom företagen 

känner att deras tid i universitetsinkubatorn gett dem. Hur tiden i universitetsinkubatorn 

utvecklat och förberett dem inför framtiden. En svensk forskare vid namn Marie Strid har 

skrivit flera artiklar och en doktorsavhandling om universitetsbaserade inkubatorer i 

Västsverige. I en av hennes artiklar nämner hon att det finns liknande kunskapsluckor som 

hon bedömer behöver vidare undersökning. Hon säger att hon skulle vilja forska vidare om 

vad för sorts företagsrelationer som uppstår i universitetsinkubatorer och om dessa nätverk 

har något inflytande eller påverkan på inkubatorföretagens framtid.
13

 

 

Eftersom inte så mycket forskning har gjorts inom området om huruvida 

universitetsinkubatorer har hjälpt de företag som befunnit sig i dem eller inte, så får vi titta på 

de slutsatser som gjorts av några befintliga forskare. Michael Schwartz, en tysk forskare som 

har skrivit och publicerat ett antal artiklar om hur företagsinkubatorer har påverkat företag, 

menar att tiden i inkubatorn ger en viss indikation på hur väl företagen kommer att prestera 

efter att de lämnat inkubatorn. Tiden i inkubatorn och hur väl företagen presterar under sin tid 

i inkubatorn ger en liten inblick i huruvida de har någon chans på marknaden eller inte.  Han 

menar att företag som har det svårt inom inkubatorn också kommer att få det svårare att klara 

sig utan inkubatorns hjälp. Schwartz har även kommit fram till att från det att företag lämnar 

inkubatorn så kan det ge negativa effekter på företaget i upp till tre år. Detta kan delvis 

förklaras med att företagen själva måste stå för de hjälpmedel som de fått gratis under sin tid i 

inkubatorn. Schwartz säger att det finns svårigheter med att jämföra olika inkubatorer med 

varandra. Han pekar speciellt på det faktum att det finns olika antagningskrav för de olika 

inkubatorerna. Olika inkubatorer har olika krav i form av affärsplaner, finansiering, 

produktens egenskaper etc. De olika antagningskraven är konstruerade för att ge företagen de 

bästa förutsättningarna för att kunna klara sig efter inkubationstiden. Ju hårdare krav 

inkubatorn ställer på företagen innan de får ansluta sig, desto mer utvecklade och förberedda 

kommer företagen att vara då de ska klara sig själva.
 14

   

 

Det finns forskare som kritiserar den allmänna framställningen av hur inkubatorer fungerar. 

Bland dessa är Gerald G Udell som kritiserat den allmänna tolkningen i samhället om hur 

inkubatorer fungerar som en mötesplats där man får hjälp och rådgivning om hur man startar 

och driver ett företag. Han menar att det finns alldeles för lite forskning om hur bra 
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inkubatorer egentligen är och om tillvaron i en inkubator verkligen hjälper ett företag att 

förbereda sig inför framtiden. Udell menar inte att inkubatorer inte gör det som de säger sig 

göra.  Han menar bara att det i nuläget saknas bevis för att på ett trovärdigt sätt kunna 

rättfärdiga ett sådant uttalande. Han menar att kunskapsluckan som finns på området består i 

att det finns för lite forskning inom området för att man allmänt skall kunna beskriva 

inkubatorer som en plats som främjar och hjälper företagande.
15

 Efter en del läsning om 

ämnet inkubatorer, och i synnerhet universitetsinkubatorer, märker man ganska tydligt hur lite 

forskning det finns om företag som lämnat inkubatorer.  

 

      

2.2  Universitetsinkubatorer  

2.2.1 Verksamhet 

Idag har många av Sveriges universitet en inkubationsverksamhet kopplad till sig. Några 

välkända universitetsinkubatorer är Sahlgrenska science park
16

, som är kopplat till Göteborgs 

universitet, SU innovation
17

 som är kopplat till Stockholms universitet och LEAD
18

 som är 

kopplat till Linköpings universitet. Den gemensamma nämnaren för samtliga 

universitetsinkubatorer i Sverige är att man har för avsikt att ge ett starkt stöd till nystartade 

företag vars grundare har kopplingar till ett universitet eller en högskola. På detta sätt bidrar 

man till att kommersialisera idéer som föds inom de högre lärosätena. Man bidrar dessutom 

till att stärka den regionala utvecklingen, skapa jobb, förbättra chanserna för företagens 

överlevnad på längre sikt samt att ändra attityden till entreprenörskap.
19

 Verksamheterna delar 

också grundidén om att skapa en stimulerande tillväxtmiljö där kunskap, nätverk och 

rådgivning finns lättillgängligt för företagen. Skillnaderna mellan de olika 

universitetsinkubatorerna ligger inte så mycket i hur verksamheterna är organiserade utan i 

hur inkubatorn profilerar sig. Med andra ord så finns det inkubatorer som är inriktade på 

företag inom exempelvis området medicinsk teknologi, medan VentureLab i Lund valt att 

välkomna företag från vitt skilda affärsområden. En central aspekt i 

universitetsinkubatorernas verksamhet är närheten till universitetet eller högskolan. Denna 

permanenta länk utgör en aldrig sinande influens av intellektuell stimulans som inte kan fås 
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var som helst. Verksamheten drar nytta av denna starka länk i en mängd olika former som 

exempelvis möjligheten till att utnyttja universitetets eller högskolans kunskap, forskning, 

logistik och kontaktnät. Mer konkret har universitetsinkubatorer ett brett tjänsteutbud för att 

hjälpa företagen de tar emot. Bland dessa tjänster ingår exempelvis fysiska resurser såsom 

lokaler och möbler, administrativa resurser som posttjänster, IT - och kommunikations 

tjänster i form av internet och telefon, finansierings- och marknadsföringsrådgivning, 

affärsutveckling och kontaktnätverk.
20

 Universitetsinkubatorer är för det mesta relativt små 

organisationer. I EU är medeltalet för antal anställda i en universitetsinkubator tre personer.
21

 

Kritiken som riktas mot universitetsinkubatorer gäller främst två områden. Dels tanken att det 

är orättvist att bara en del företag får den hjälp som ges i inkubatorerna och dels att 

universitetsinkubatorer för det mesta inte täcker sina egna omkostnader.
22

  

 

 

2.2.2 Universitetsinkubatorers finansiering 

Universitetsinkubatorer finansieras i stor utsträckning av en rad olika offentliga aktörer som 

verkar för innovation och entreprenörskap och som vill främja kunskapsöverföringen mellan 

universiteten och näringslivet på den svenska arbetsmarknaden.
23

 Universitetsinkubatorer 

drivs inte av ett vinstintresse. I de fall då universitetsinkubatorn ägs av universitetet så är 

universitetet en viktig finansiär men långt ifrån den enda. De pengar som universiteten tillför 

sina universitetsinkubatorer är i sin tur en del av en mer långsiktig makroekonomisk satsning 

på regionala innovationssystem. Universiteten har möjlighet att få statliga pengar avsedda för 

satsningar inom kunskapsöverföring, entreprenörskap och innovation.
24

 Tre offentliga aktörer 

som är viktiga finansiärer av svenska universitetsinkubatorer är Tillväxtverket
25

, 

Innovationsbron
26

 och Almi
27

. Dessa tre organisationer delar, på uppdrag av 

Näringsdepartementet, ut pengar till en rad olika verksamheter som gynnar det nationella 

innovationssystemet.
28

 Det ekonomiska stödet till universitetsinkubatorer varierar i storlek 

och är beroende av faktorer som antal ingående företag och hur pass väl verksamheten 
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överensstämmer med de politiska mål som ligger till grund för att dessa pengar delas ut.
29

 

Universitetsinkubatorer är i stor utsträckning beroende av att söka olika typer av finansiering 

för att kunna täcka sina utgifter och driva verksamheten framåt. På grund av att det i många 

fall handlar om att man måste söka pengar hos en rad olika finansiärer, såväl offentliga som 

privata, kan detta medföra att den administrativa personalen som arbetar i 

universitetsinkubatorer måste ägna stor del av sin tid åt att just skriva välformulerade 

ansökningar.
30

 En mindre del av svenska universitetsinkubatorers finansiering kommer från 

privata aktörer såsom exempelvis en lokal bank som vill bidra till den regionala utvecklingen. 

Ytterligare en inkomstkälla kan i ett fåtal fall komma från avgifter som man belägger sina 

företag med. Detta hör dock till undantagen eftersom de flesta universitetsinkubatorer 

tillhandahåller en helt kostnadsfri service för de företag de tar emot.
31

 Universitetsinkubatorer 

har fördelen att de i stor utsträckning kan utnyttja infrastrukturen hos de universitet de tillhör 

och på så sätt hålla nere sina kostnader. 

 

2.2.3 Kunskap och lärdomar 

En central del av universitetsinkubatorers verksamhet är det fria flödet av information inom 

inkubatorn och den ständiga ambitionen att göra relevant information tillgänglig för de 

företag som ingår i inkubatorn. Det är mycket viktigt att tiden i inkubatorn är en tid av lärande 

och utveckling. Nya företag som befinner sig i inkubatorn är i en bildningsfas och den fasen 

innebär att man oundvikligen många gånger hamnar i situationer som är helt nya eller okända. 

I detta sammanhang är förmågan att lära och utvecklas av avgörande vikt.
32

 Att vara flexibel, 

ha vilja och öppenhet att inhämta ny kunskap och nya perspektiv är oerhört viktiga 

egenskaper för personer involverade i entreprenörskap eller innovationssystem.  

 

För all typ av utveckling är icke-materiella resurser viktiga och nu för tiden är det avgörande 

att ständigt uppdatera dessa resurser för att behålla sina konkurrensfördelar.
33

 

Universitetsinkubatorerna har vanligtvis ett stort utbud av; mindre kurser, föreläsningar, 

gästföreläsningar, rådgivningsmöten, mentorer, tips, vägledningsmöten och konferenser som 
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de är mycket noga med att informera sina företag om.
34

 Möjligheterna är många för den som 

fått en plats i en universitetsinkubator och vill utvecklas. Först når information den 

administrativa avdelningen av verksamheten i universitetsinkubatorn. Där bedöms vilken 

information som skall presenteras för företagen vilka sedan får ta del av informationen. Detta 

medför att de företag som fått en plats i inkubatorn inte behöver ägna nämnvärt mycket tid åt 

att sålla bland stora mängder information utan kan fokusera på sitt företag och ta del av den 

information som ledningen i inkubatorn tillhandahåller dem med. Detta i sig är en stor fördel 

för ett företag som är i ett tidigt skede i sin bildningsprocess eftersom det kan vara väldigt 

svårt att avgöra vad som är relevant eller inte i det stora utbudet av information som finns 

tillgängligt för nystartade företag. En svaghet med detta system kan vara att viss information 

inte når företagen som sitter i universitetsinkubatorn därför att ledningen inte anser att den är 

relevant. Förutom att fokusera på att få relevant kunskap bör man också löpande utveckla och 

anpassa sina kunskaper till en ständigt föränderlig verklighet. 

 

Lärande är också viktigt för resursallokeringen och man måste efterhand lära sig hur 

resurserna skall allokeras på ett så effektivt sätt som möjligt för att driva det egna företaget 

framåt. I inkubatorn bekantar sig de nystartade företagen med en mängd begrepp, principer 

och idéer som är centrala i utvecklingen och etableringen av ett företag.  

 

Universitetsinkubatorer tillhandahåller en rad nya kunskaper och lärdomar till företagen som 

får en plats hos dem. Därför är det högst relevant för denna studie att beakta teoretiska 

begrepp kopplade till kunskap och lärdomar såsom absorptive capacity, knowledge diffusion 

och open innovation. När man talar om kunskap och lärdomar i detta sammanhang kan det 

teoretiska begreppet absorptive capacity vara till nytta. Det berör bland annat lärdomar och 

kunskapsöverföring inom organisationer. Absorptive capacity poängterar vikten av att ett 

företag skall kunna se värdet i ny, extern information och sedan ta in denna information och 

integrera den helt i det egna företaget. Just förmågan att integrera den inhämtade kunskapen i 

företaget är en fundamentalt viktig del inom absorptive capacity som kallas för knowledge 

diffusion. För att hämta in ny kunskap och nya lärdomar är det central viktigt att man har 

förmågan att göra det. Tre egenskaper som identifieras som viktiga för att främja 

integreringen av ny kunskap och lärdomar är: 
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• Att man exponeras för relevant kunskap.  

• Att det inom företaget sedan tidigare finns kunskap som är relaterad till den nya kunskapen.  

• Att det inom företaget finns en mångfald av tidigare erfarenheter. 

 

Att man exponeras för relevant kunskap handlar om att man ser till att företaget ingår i 

nätverk som bidrar till att hålla dem uppdaterade inom sitt respektive område. Den tidigare 

kunskapen är viktig då den har visat sig vara avgörande för förmågan att värdera och ta till sig 

ny kunskap. Mångfalden är viktig eftersom den ger ett bredare spektrum av möjligheter vid 

igenkännandet av ny, relevant kunskap som finns i företagets omvärld.
35

 Ytterligare ett 

teoretiskt begrepp som kan beaktas när man talar om kunskap och lärdomar är open 

innovation. Open innovation kan sammanfattas som det medvetna flödet av kunskap mellan 

företaget och externa källor i syfte att berika den egna utvecklings och etableringsprocessen. 

Motsatsen till detta vore att göra bildningsprocessen uteslutande till en intern process. Dock 

kan dessa två kombineras, till exempel om vissa delar av processen hanteras helt internt 

medan andra delar bearbetas tillsammans med externa källor.
36

 

 

2.2.4 Nätverk och kontakter 

Lärande uppstår till stor del i interaktionen mellan olika aktörer. Man lär av varandra i nätverk 

och via samarbeten. I dessa relationer mellan olika aktörer kan man säga att en sorts socialt 

kapital byggs upp som kan gynna alla ingående parter.
37

 Företagens närhet till varandra 

möjliggör ett informellt kunskapsutbyte som inte är möjligt över långa distanser. Företagen 

som sitter i en universitetsinkubator har stora möjligheter att prata med grannarna i 

inkubatorn, knyta kontakter, bygga nätverk, ingå i samarbeten och skapa långvariga relationer 

som gynnar den egna verksamheten både under och efter tiden i inkubatorn.
38

 Det kan dock 

givetvis vara svårt för ett nystartat företag att bedöma huruvida en kontakt är av stort värde i 

det långa loppet eller inte. Ledningen i en universitetsinkubator förmedlar dessutom hela tiden 

nya kontakter till företagen på olika sätt, bland annat via informationsmöten.
39
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En central del av universitetsinkubatorers verksamhet är nätverkande och att bidra till att 

skapa kontakter. Därför är det för denna studie relevant att använda en kategorisering av 

nätverk. Vi har valt att beakta de passande begreppen affärsmässigt nätverk och socialt 

nätverk. Nätverk kan delas in i affärsmässiga och sociala nätverk och relationerna mellan de 

ingående aktörerna kan variera i formalitet och strategi. Det affärsmässiga nätverket innefattar 

kunder, leverantörer, distributörer, tillverkare, revisorer, bankkontakter och alla kontakter som 

rör affärsverksamheten. Det sociala nätverket innefattar i sin tur vänner, bekanta, familj och 

övriga personer som företagarna har en nära relation till.
40

 

I det affärsmässiga nätverket kan relationerna mellan ingående parter baseras på att
41

: 

• De får tillgång till resurser för ett stort projekt och delar på kostnaden. 

• De får tillgång till kunskap och kompetens för utveckling. 

• De kan utbyta teknologi. 

• De får del av marknadsföringen. 

• De får skydd i utvecklingsprocessen. 

• De skapar stordriftsfördelar fast de är små. 

• De får referenser som ökar deras trovärdighet. 

Ytterligare en samarbetsform som företag kan ingå i är forsknings- och utvecklingsnätverk. 

Programvara som utvecklas med öppen källkod utvecklas ofta i samspel mellan olika företag. 

I de relationer som byggs upp mellan företag kan olika typer av bindningar uppstå såsom 

exempelvis tekniska, kunskapsmässiga och ekonomiska/juridiska bindningar. De tekniska 

bindningarna innebär att parterna anpassar sig tekniskt till varandras verksamhet i varierande 

grad. Kunskapsmässiga bindningar kan uppstå när företag och kund lär sig om varandras 

förmågor och behov. Kunden lär sig om företagets förmåga och företaget får feedback från 

kunden angående produkterna. Kunskapsutbytet stärker denna relation ytterligare och det kan 

vara mycket gynnsamt för företag att använda feedback från den första kunden i sin 

produktutveckling. De ekonomiska/juridiska bindningarna uppstår exempelvis när företaget; 

får extern hjälp med finansiering, får externt ägarinflytande eller ingår någon form av 

samarbetsavtal med en extern aktör.
42
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I det sociala nätverket ingår socialt kapital som utgörs av relationer och humankapital som 

utgörs av kunskaper och erfarenheter som individer i nätverket har. Interaktionen i det sociala 

nätverket stärker båda formerna av kapital och innebär en konkurrensfördel mot andra företag 

eftersom dessa former av kapital är svåra att kopiera för den utomstående. De sociala och 

humana kapital som det sociala nätverket utgör kan bidra till att kraftigt reducera behovet av 

finansiellt kapital. Exempelvis kan ett rum i föräldrarnas villa användas som kontor eller 

lagerlokal. Det sociala nätverket fyller många centrala funktioner i ett nystartat företags 

etableringsprocess. Några av de funktioner som det sociala nätverket kan fylla är
43

: 

 

• Socialt stöd och bollplank. 

• Förebild. 

• Rådgivare. 

• Källa till kunskap (både kunskap om teknik och marknad). 

• Finansiär. 

• Arbetskraft. 

• Källa till nya affärsmöjligheter. 

• Legitimitet och trovärdighet. 

• Källa till resurser och råmaterial samt utrustning och lokaler. 

    

2.3 Olika finansieringsalternativ 

Etableringsprocessen för ett nystartat entreprenörsföretag kan innefatta en rad olika 

finansieringsalternativ. Allt från egna besparingar till venture capital. Varje företag har sin 

egen process och tar sig fram på sitt eget sätt. Den gemensamma nämnaren är strävan att först 

nå lönsamhet och därefter behålla ett positivt kassaflöde. De olika finansieringsalternativen i 

entreprenörskaps- och innovationsteori som vi kommer att ta upp är goda referenspunkter för 

att betrakta ett nystartat företags utveckling. Anledningen till detta är att de olika alternativen 

är starkt kopplade till olika utvecklingsfaser i etableringsprocessen. För att starta ett företag 

behövs resurser. Processen från det att en idé föds till att den omvandlas till en produkt är för 

många företag lång och kostsam.
44

 De företag som är mest beroende av finansiering är de som 

är nystartade och de som har en stark tillväxt.
45

 När företagen startas är de små och är till 
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skillnad från många stora företag inte noterade på aktiemarknaden vilket gör det mycket 

svårare för dem att hitta kapital.
46

 Som regel brukar man säga att ett nystartat företag ska ha 

kapital som säkrar de första 18 – 24 månaderna.
47

 Den form av finansiering man använder sig 

av under starten påverkar hur fri man blir under företagets fortsatta utveckling och vilka 

utvecklingsmöjligheter företaget har.
48

 Relationen mellan ägaren och företaget är oftast 

starkare i små företag än i stora företag vilket resulterar i att de ofta är mindre benägna att ta 

några stora risker.
49

 Enligt teorin är olika former av finansiering användbara och tillgängliga 

vid olika tillfällen. Innan ett företag börjar leta finansiering från externa aktörer är det viktigt 

att se över vilka interna resurser man kan använda sig av för att finansiera det egna 

företaget.
50

 För att exempelvis tilldelas ett banklån är det nödvändigt att företaget har någon 

form av tidigare kapital. Hur mycket grundaren själv har satsat brukar vara en parameter 

banker är intresserade av att kontrollera för att se hur hängiven personen är till sin idé och sitt 

företag.
51

 Starten av ett företag måste på ett eller annat sätt finansieras då kassaflödet under 

den första tiden kommer att vara negativt. För nya radikala uppfinningar med nya teknologier 

kan denna tid vara lång och det kan ta flera år innan pengar från försäljning börjar komma in 

och även ännu längre tid tills företaget börjar gå med vinst.
52

 En undersökning som 

genomförs i USA varje år är Inc. 500.
53

 I den undersöks nystartade företag med olika stort 

startkapital. Den visade år 2002 att de företag som startades med mindre än 1000 dollar 

klarade sig lika bra som företag som hade mer än 100 000 dollar i startkapital. Företag med 

högre startkapital hade större chans att växa och snabbare utveckla sin organisation men de 

hade samtidigt mindre chans att nå lönsamhet än de med mindre startkapital.
54

  

 

2.3.1 Finansieringskällor i olika utvecklingsskeden 

För att analysera hur företagen har använt sig av och tagit hjälp av olika former av kapital 

använder vi oss av en figur som heter ”Finansieringskällor i olika utvecklingsskeden”.
 
Figuren 

visar flera alternativ till finansiering som företag kan använda sig av från det att företagen 

startas till det att de börjar tjäna pengar. De olika finansieringsformerna fyller det tomrum av 

                                                           
46

 Winborg, Joakim (2000), s. 48 
47

 Vinturella, John & Erickson, Suzanne (2004), s. 21 
48

 Vinturella, John & Erickson, Suzanne (2004), s. 1 
49

 Winborg, Joakim (2000), s. 48 
50

 Vinturella, John & Erickson, Suzanne (2004), s. 22 
51

 Vinturella, John & Erickson, Suzanne (2004), s. 41 
52

 Smith, David (2010), s. 202 
53

 www.inc.com/inc5000/2010/index.html 
54

 Vinturella, John & Erickson, Suzanne (2004), s. 21 



 

17 
 

kapital som uppstår innan produkten når marknaden och börjar generera pengar. Figuren är ett 

bra verktyg för att visualisera ett företags finansieringshistorik och har därför stor relevans för 

denna studie. Vi går djupare in och berättar om de mest utmärkande finansieringsformerna 

som presenteras i figuren.  

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringskällor i olika utvecklingsskeden. 

Hämtad från Landström & Löwegren.
55
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2.3.2 Eget kapital och bootstrapping 

 

Några av de vanligaste formerna av finansiering som företag använder sig av i ett tidigt skede 

från det att företaget startas är; eget kapital, vänner, familj och finansiell bootstrapping. Det 

första kapitalet som satsas kommer i de flesta fall från grundaren av företaget. Kapitalet kan 

bestå av sparade pengar, pengar från arv, pengar från tidigare anställning och även lån tagna 

på exempelvis bostaden eller sommarhuset. Det kan även vara så att man inte har något 

kapital att ta från vilket leder till att man istället måste sälja något man äger.
56

 Om man för 

tillfället är anställd på ett företag är det viktigt att man, innan man beslutar sig för att lämna 

sin anställning, klargör för sig själv hur mycket kapital man kan finansiera själv.
57

Möjligheten 

finns också att behålla den nuvarande anställningen och jobba med företaget på kvällar och 

helger.
58

 Ofta är det humana kapitalet grundarens största bidrag och resurs. Det är viktigt att 

man tar ett stort ansvar i företaget och inte anställer personal i ett för tidigt skede utan är 

beredd att jobba långa arbetsdagar för att hålla inne på kapitalet.
59

 Det sociala kapitalet är i 

denna fas också i fokus då nätverk måste utnyttjas till fullo. Här är det en stor fördel att ha ett 

brett nätverk med kontakter såsom affärsmässiga kontakter, sociala kontakter och kontakter 

från en eventuell studietid.
60

 När kapitalet man själv bidragit med är slut är det vanligast att 

man vänder sig till vänner och familj. Detta kapital används och är viktigt för att kunna ta de 

första stegen mot att starta företaget. De anhöriga är de lättaste att få finansiering från då de 

känner ägaren som individ och de satsar ofta pengar för att de tror på ägaren och dennes driv 

och baserar inte investeringen enbart på vilka förutsättningar affärsidén har.
61

 För att inte sätta 

den som finansierar företaget i en dålig sits är det viktigt att detta rent formellt sköts på ett 

korrekt sätt. Det är viktigt att förklara för den som är intresserad av att satsa pengar i ett 

företag vad företagets idé är och göra dem medvetna om riskerna som följer med deras 

placering.
62

 Grundare, familj och vänners finansiering räknas även in som en form av 

bootstrapping. Att använda sig av bootstrapping handlar om att använda sig av resurser man 

kan erhålla utan kostnad eller till en väldigt låg kostnad.
63

 Användandet av bootstrapping 

minskar behovet av extern finansiering, det minskar betalningsskyldigheterna och det ökar 
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den egna kontrollen över företaget.
64

 När man beskriver bootstrapping är gratis 

kontorsutrymme, exempelvis företag som startar upp sin verksamhet i sitt garage eller i sitt 

sovrum de mest förekommande exemplen.
65

 Amazon.com, Microsoft, och Hewlett Packard är 

exempel på några företag som startades i grundarnas egna hem. Detta är en av de vanligast 

förekommande formerna av bootstrapping då hyra av kontor är en av de initialt största 

kostnaderna. Ett av de stora misstag som många av IT-företagen under IT-bubblan gjorde var 

att ta in externt kapital i ett för tidigt skede som sedan lades på fina kontor och höga löner.
66

 

Några andra exempel på bootstrapping är; att köpa begagnad utrustning, att förhandla fram 

fördelaktiga avtal med leverantörer, att som ägare hålla inne på sin egen lön, att försena 

betalningar och att låna utrustning.
67

 

 

2.3.3 Offentlig finansiering 

Det är till en början svårt att attrahera externt kapital då det inte är säkert hur det kommer att 

gå för ett företag.
68

 Detta är ett speciellt stort problem för företag som arbetar med nya 

teknologier som ännu inte bevisat sin kommersiella potential. Ett alternativ är då att ansöka 

om offentlig finansiering.
69

 Staten är intresserad av att hjälpa företag att aktualisera sina 

produkter då det främjar tillväxt och skapar jobbtillfällen. Istället för att företag vänder sig till 

en bank eller söker efter riskkapital kan de ansöka om bidrag från en statlig myndighet för att 

erhålla kapital.
70

 Det kapitalet som staten bidrar med kan även vara en nyckel för företaget att 

bevisa den nya teknologins användbarhet och på så sätt attrahera andra finansiärer.
71

 I Sverige 

är bland annat Verket för Innovationssystem, Vinnova, en av de stora finansiärerna. Det är 

först och främst inriktade på teknikbaserade företag.  De satsar årligen två miljarder i projekt 

som de själva valt ut via utlysningar och genom beslutsprocesser. Deras mål är att skapa en 

större interaktion mellan företag, universitet och forskning.
72
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2.3.4 Informellt riskkapital 

Den mest utmärkande gruppen på den informella riskkapitalmarknaden är affärsänglarna. En 

affärsängel är en privatperson med ett stort eget kapital som han eller hon vill satsa i företag 

för att i ett senare skede få en bra återbetalning på sin investering. De beskrivs ofta som 

informella investerare.
73

 Affärsänglarna verkar i övergångsstadiet från att finansieringen 

kommer från grundaren, vänner, familj och bootstrapping till dess formella investerare såsom 

riskkapitalister intresserar sig för företaget. De flesta affärsänglar är män och de satsar kapital 

i företag som finns i branscher som de själva känner till. Har de exempelvis själva gjort 

karriär inom den högteknologiska sektorn är det stor chans att de satsar pengar i 

högteknologiska företag. Affärsänglarna har blivit mer erkända på senare tid då de fått 

medialt fokus i tv-program såsom ”Draknästet” där olika affärsänglar får ta del av 

allmänhetens affärsidéer och därefter få chansen att investera i de idéerna de tycker är 

intressanta.
74

 Då tiden från att ett företag startas till att det börjar genera pengar ofta är lång 

brukar de flesta affärsänglar vara beredda att vänta mellan fem till sju år innan de kan få 

avkastning på investerade pengar. Eftersom riskerna är större när ett företag startas än senare 

under utvecklingen är incitamenten att satsa pengar inte bara baserade på möjlig återbetalning 

utan grundar sig också på det egna intresset och resan med det nya företaget. Affärsänglarna 

bidrar inte bara med pengar utan de bidrar också med mycket kunskap och de har i de flesta 

fall ett stort nätverk från både sociala och affärsmässiga sammanhang.
75

 Man brukar dela upp 

affärsänglarna i aktiva affärsänglar och passiva affärsänglar. De aktiva affärsänglarna består 

av personer; som tidigare varit entreprenörer, personer som satsar pengar för att få en 

inkomst, personer som vill bygga vidare på en förmögenhet eller personer som satsar i andra 

företag. De passiva affärsänglarna är antingen latenta vilket betyder att de inte har några 

pengar satsade i företag eller sådana som inte börjat investera pengar. The Bank of England 

anser att antalet latenta och nya affärsänglar speglar hur marknaden ser ut och hur många 

intressanta företag som startas.
76
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2.3.5 Bankfinansiering 

Ett lättillgängligt och vanligt sätt nystartade företag finansierar sig på är att ta ett banklån. Det 

är viktigt att man är noggrann i sitt val av bank och att man bygger upp en bra relation med de 

kontaktpersoner man har på banken. Olika banker har olika lånevillkor och de skiljer sig ofta 

åt när det kommer till vilka branscher de jobbar mot och vilken storlek det är på företagen de 

jobbar med. Det är svårt att avgöra om det är lämpligt att ge nystartade företag ett lån då 

risken att företagen inte utvecklas och går bra kan vara stor. När bankerna bedömer företagen 

kontrollerar de inte endast på om företagets produkt är bra utan de tittar även på personerna 

bakom företaget, branschen de har till avsikt att jobba i och andra betydelsefulla faktorer.
77

 

 

2.3.6 Venture Capital 

De företag som behöver ytterligare finansiering kan söka efter venture capital. Venture capital 

kommer från företagsfonder som är uppbyggda av pengar investerade av pensionsfonder, 

privata investerare, banker och företag.
78

 Dessa fonder varierar i storlek beroende på hur stort 

bolaget är och i vilken bransch de är verksamma. De som sköter fonderna har själva inte 

satsat kapital i dessa utan istället tjänar de sina pengar på den avgift som de som placerar 

pengar i fonden betalar. De kan öka sin ersättning om fonden går med vinst.
79

 De placerar 

sedan pengarna i företag som befinner sig i olika skeden av sin utveckling. Det är ovanligt att 

de satsar pengar i ett företag från allra första början eftersom de intresserar sig för företag och 

inte för idéer. Tidpunkten då riskkapitalbolagen väljer att satsa pengar har skiftat. Från att 

vara öppna för att satsa pengar i ett tidigt skede har de nu gått över till att vara mer 

avvaktande.
80

 När ett riskkapitalbolag söker efter företag att satsa sina pengar i letar de efter 

företag med en överlägsen affärsmodell och som verkar i en industri som är snabbt växande. 

Företagen ska ha potential att bli ledande inom sitt område inom tre till fem år. För att det ska 

vara intressant för ett riskkapitalbolag att satsa pengar bör det finnas utsikter att lämna 

företaget och ta ut sina pengar i en så kallad exit. Om marknaden är instabil minskar 

chanserna för riskkapitalisterna att lämna företaget och även viljan hos riskkapitalbolagen att 

satsa pengar minskar. Målet för de flesta riskkapitalbolagen är att tjäna pengar. Vissa 
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riskkapitalbolag däremot satsar även pengar av strategiska skäl. Det kan exempelvis vara för 

att få ta del av ny teknik eller komma in på en viss marknad.
81
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3.  Metod             

3.1  Design 

Vi har valt att designa vår studie i enlighet med det som kallas för kvalitativ forskning. 

Kvalitativ forskning innebär att man lägger fokus på ord och inte på siffror när man samlar in 

data och analyserar.
82

 Vår studie är kvalitativ eftersom den undersöker kopplingen mellan 

företagens utveckling efter att de lämnat inkubatorn och det faktum att de suttit i inkubatorn. 

Den geografiska närheten och den praktiska möjligheten att fysiskt möta i princip samtliga 

inblandade parter i denna studie har vägt mycket tungt för vårt val av universitetsinkubator. 

Vi har tack vare närheten till VentureLab kunnat möta inte bara administrativ personal utan 

också göra studiebesök i inkubatorns lokaler och samtala med företag som sitter i inkubatorn i 

dagsläget. Möjligheten att kunna röra oss i dessa miljöer bidrar till vår förståelse för 

verksamheten i VentureLab samt att det gett oss bättre förutsättningar att förstå de olika 

företagarnas erfarenheter som beskrivs i intervjuerna i denna studie. Vi lägger med andra ord 

stort fokus på vad företagen berättar för oss i intervjuerna.  

I vår studie undersöker vi inte exakta värden eller variabler utan processer och samband. För 

det vi vill undersöka, nämligen företagens vidareutveckling och dess samband med att de 

suttit i inkubatorn, lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod bäst då den är tolkande. I vår 

studie samlar vi in ett empiriskt underlag via intervjuer, tolkar detta mot bakgrund av våra 

teoretiska avsnitt och går sedan vidare till att göra en analys och dra slutsatser. Vi har valt att 

samla in vårt empiriska underlag via intervjuer då den information vi vill ha av företagen till 

största del är information som enbart de själva har. Exempelvis frågan om vilken påverkan 

nätverk och kontakter som skaffats under tiden i inkubatorn haft för företagets 

vidareutveckling kan enbart besvaras av nyckelpersoner i företaget, nämligen våra valda 

respondenter. Då vår studie betraktar utveckling och dess koppling till tidigare delaktighet i 

inkubatorn ur ett relativt brett perspektiv har vi sett intervjuer som det mest lämpliga sättet att 

inhämta vårt empiriska underlag. Våra intervjuer har vi utfört i enlighet med det som kallas en 

semistrukturerad intervju.
83

 Detta innebär i vårt fall att vi under intervjuerna utgått ifrån en 

generellt hållen intervjuguide
84

 som varit vår bas. Vi har i enlighet med vad som är tillåtet i en 

semistrukturerad intervju ibland varierat i vilken ordning vi ställt frågorna samt ibland ställt 
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kompletterande frågor. Vi försöker tolka den information som vi fått i intervjuerna på ett så 

objektivt och opartiskt sätt som möjligt. Vi jämför informationen vi fått i intervjuerna mot de 

olika avgränsade teoretiska avsnitten, del för del, för att utifrån detta skapa oss en bättre bild 

av hur företag utvecklas efter sin tid i universitetsinkubatorn och hur denna utveckling är 

kopplad till deras tid i universitetsinkubatorn. När vi återger intervjuerna i vårt arbete så gör 

vi det som en direkt spegling av verkligheten. Vi förklarar vad som framkommit i intervjuerna 

och återger även citat från respondenterna. Vi har valt att redovisa samtliga analysenheter, 

respondenter och intervjuer utan att återge någon med namn. En grundförutsättning för att 

säkra att respondenterna besvarade alla våra frågor ohämmat och utan oro för att stöta sig med 

någon var att de återgavs utan namn. Detta har vi varit tydliga med att kommunicera till 

samtliga respondenter när vi förhandlat med dem om att få boka tid för intervju. Flera av våra 

respondenter hade avböjt att vara med i vår studie om vi inte hade varit tydliga med att namn 

inte skulle återges. 

 

3.2  Val av analysenheter 

Analysenheterna i vår studie är företag som tidigare suttit i VentureLabs inkubator. 

Vi har valt att intervjua totalt fem företag i vår uppsats. Möjligheten att kunna göra fyra av 

våra fem intervjuer på plats i de intervjuade företagens egna lokaler har inneburit att vi, med 

egna ögon, kunnat se hur dessa företag har det idag. Ett av företagen intervjuades via telefon 

eftersom det numera är placerat i Stockholm.  

 

Vårt urvalskrav består av två delar, den första är att företaget skall ha suttit i VentureLabs 

inkubator och skall vara aktiebolag idag. Den andra delen i vårt urvalskrav är den 

kronologiska avgränsningen. Här har vi valt att företaget skall ha lämnat VentureLab någon 

gång under perioden 1:a januari år 2005 till 30:e september år 2008. Början av vår 

kronologiska avgränsning motiverar vi med att vi vill börja vår studie minst två år efter att 

VentureLab startat sin inkubationsverksamhet eftersom verksamheten då haft en tid på sig att 

etablera sig. VentureLab startade sin inkubator år 2002. Slutet av vår kronologiska 

avgränsning motiverar vi med att vi vill undersöka företag som agerat minst två år på 

marknaden efter det att de lämnade inkubatorn. I vår studie har vi i princip enbart gjort ett 

antagande och det är att de företag som idag är aktiebolag haft en uttalad ambition att växa. 

För övrigt är vi konsekvent objektiva och håller oss borta från antaganden. Vi hade för avsikt 
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att intervjua fler företag i vår studie. Dock hittade vi enbart ett företag till som stämde in på 

våra urvalskrav och detta företag avböjde att vara med i vår studie. Företaget motiverade detta 

med att det dels haft mycket låg närvaro under sin tid i VentureLab och dels att det inte ville 

bli intervjuat. 

 

3.3  Val av intervjupersoner 

Vi har i samtliga intervjuer valt att intervjua personer som är både ägare och grundare till 

företagen. Vi anser att det enbart är dessa personer som kan ge oss en bild av företagets 

utveckling i relation till dess förflutna inom VentureLab. Enbart de personer som grundade 

företagen och satt i inkubatorn kan med säkerhet bedöma vilken påverkan inkubatorn haft för 

företagets fortsatta utveckling. Om vi istället hade valt att intervjua en anställd som inte 

funnits med i hela processen så hade svaren haft mycket låg trovärdighet. 

 

I företag 1 har vi intervjuat två personer som är ägare och grundare till företaget. I företag 2 

har vi intervjuat en person som är ägare och grundare. I företag 3 har vi intervjuat två 

personer som är ägare och grundare. I företag 4 har vi intervjuat en person som är ägare och 

grundare. Slutligen så har vi i företag 5 intervjuat en person som är ägare och grundare. Totalt 

förekommer det alltså sju personer i våra intervjuer. Citaten som finns i intervjudelarna 

återges ordagrant. Dessa sju personer har varit med och grundat, drivit och utvecklat sina 

respektive företag. De har suttit i universitetsinkubatorn VentureLab med sina företag och 

tagit del av det tjänsteutbud som inkubatorn erbjuder. Vidare har de sedan lämnat VentureLab 

och agerat med sina företag på marknaden i minst två år. Eftersom dessa personer har varit 

närvarande under hela den formativa processen i företagen och nu fortsätter att vara en del av 

företagen så är deras erfarenheter, intryck, berättelser och inte minst åsikter av stort värde för 

vår studie. 

 

3.4  Pålitlighet/Rimlighet 

När man diskuterar en kvalitativ studies kvalitet så kan man använda begreppen pålitlighet 

och rimlighet. När man talar om pålitlighet så menar man huruvida studien genomförts enligt 
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normalt vetenskapligt tillvägagångssätt.
85

 Mer konkret handlar det om att bedöma om studien 

byggts av ett antal centrala steg såsom; problemformulering, val av relevanta 

undersökningspersoner, insamling av relevant data, tolkning av data, begreppsligt och 

teoretiskt arbete och slutligen en rapportering om resultat och slutsatser.
86

 Vår studie består av 

och är uppbyggd av samtliga dessa centralt viktiga steg. Därmed anser vi att vi uppfyller 

kriteriet för pålitlighet i vår studie.  

 

Ytterligare ett kriterium för bedömningen av en kvalitativ studies kvalitet är rimlighet. Med 

rimlighet menar man om frågorna som kommit ur den existerande problemformuleringen är 

relevanta, om det finns tillräckligt material för att dra slutsatser samt om de tolkningar som 

gjorts är noga genomtänkta. Vår studie har genomgående beaktat inte bara delarnas utan även 

helhetens autenticitet. Vi har i varje steg reflekterat över aspekter som relevans och om det 

finns tillräckliga fundament för att dra en viss slutsats. Våra tolkningar är baserade på 

objektiva och kritiska analyser som bildats inom, och endast inom, ramen för vår studies 

empiriska och teoretiska gränser. Vi anser att vi via våra intervjuer samlat in tillräckligt med 

empiriskt underlag för att kunna legitimera vår analys och våra slutsatser. Med detta sagt 

anser vi att vi gjort en relativt omfattande och nyanserad undersökning av de empiriska 

material som vi valt att avgränsa oss till. De tolkningar som vi gjort av underlaget mot 

bakgrund av de teoretiska avsnitten i vårt arbete är grundade i noggrant genomtänkta 

resonemang och betraktelser. Vi har hela tiden beaktat det empiriska materialet och den 

teoretiska referensramen i våra resonemang. Därmed anser vi att vi uppfyller kriteriet för 

rimlighet i vår studie. 

 

 

3.5  VentureLab   

VentureLab är en verksamhet som ägs av och är knuten till Lunds universitet och verkar för 

att lyfta fram och sprida kunskapen om entreprenörskap och företagande till studenter och 

nyutexaminerade studenter. De samarbetar med alla fakulteter inom Lunds universitet och 

jobbar på många olika sätt för att nå ut med sitt budskap till så många studenter som möjligt. 

De har delat upp sitt arbete i tre olika delar för att särskilja på arbetet som riktar sig till olika 

stora grupper av studenter. De jobbar med information och inspiration, rådgivning samt driver 
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en universitetsinkubator.  Det var Ekonomihögskolan i Lunds nuvarande rektor Allan T. 

Malm som var initiativtagare till att starta detta projekt som påbörjades år 2001.  

VentureLab drivs av tre heltidsanställda personer samt av studenter som vill engagera sig och 

är intresserade av verksamheten.  De arbetar efter mål och restriktioner som är uppsatta av 

VentureLabs styrgrupp.  Styrgruppen består av representanter från varje fakultet, däribland 

initiativtagaren Allan T. Malm och personer med kunskaper inom entreprenörskap och 

företagande. De hanterar frågor kring VentureLabs funktioner och har fyra bestämda träffar 

per år där de största besluten tas och där de även bestämmer vilka företag som ska få en plats i 

inkubatorn. VentureLab är ständigt beroende av goda finansiärer för ett fortsatt arbete och 

representanterna i styrgruppen och deras respektive fakultet är alla bidragande till den största 

delen av finansieringen. Förutom Lunds universitets fakulteter finansieras verksamheten även 

av LU Innovation, Ideon Innovation, Tillväxtverket, Region Skåne, Lunds kommun, 

Sparbanksstiftelsen Skåne och Öresund Entrepreneurship Academy.  

Arbetet gentemot den breda massan studenter är det som man kallar för information och 

inspiration. De bjuder in till föreläsningar, visar upp sig på arbetsmarknadsdagar och erbjuder 

löpande information till de studenter som är intresserade.  De räknar med att de på detta sätt 

når ut till uppemot 3000 studenter per år. Målet är att visa för studenter oavsett utbildning att 

eget företagande kan vara ett bra alternativ. 

Rådgivningen riktar sig till en lite mindre grupp och räknas nå ut till uppemot 300 studenter 

per år. Med rådgivningen hjälper de studenter som är intresserade av att starta företag och 

som behöver idéer och tips om hur man ska komma igång. Även sådana studenter som har 

startat ett företag men som kanske stött på vissa problem eller känner att de saknar kunskaper 

inom vissa områden kan vända sig till rådgivningen. Oftast är det de administrativa delarna 

som personer inte vet hur de ska hantera.
87

  

Den tredje delen, som är den som vi fokuserar vår uppsats kring, är inkubatorn som är 

VentureLabs kärna och den startade år 2002.
88

 Inkubatorn är ett ställe där studenter har 

chansen att utveckla sina affärsidéer och starta företag utan att nödvändigtvis ha det kapital 

och den breda kunskap som i vanliga fall behövs. Tanken är att det ska vara en miljö som 

uppmuntrar nytänkande och företagsanda. VentureLab välkomnar företag som är verksamma 

inom alla branscher. Intresset för inkubatorn ökar ständigt och man räknar med att runt tio 
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procent av de personerna som söker sig till rådgivningen även är intresserade av en plats i 

inkubatorn.
89

 Totala antalet företag som suttit i inkubatorn har mellan åren 2006-2009 gått 

från 22 stycken till 36 stycken.
90

 För att möta den ökade efterfrågan utvidgade man sin 

verksamhet under 2009 med tre nya kontorsplatser. De har för tillfället kapaciteten att husera 

18 företag varav tre företag med endast en anställd på en och samma gång. In och utflyttning 

sker fyra gånger per år. Det är hård konkurens om kontorsutrymmena och för att få en plats 

måste man gå igenom en urvalsprocess där styrgruppen som nämnts tidigare granskar 

företagen och även personen eller personerna bakom företagen. Då VentureLabs mål är att 

attrahera företag i olika branscher grundar sig bedömningen inte enbart på företagens 

kapacitet att exempelvis få stora intäkter utan även på vad företaget kan bidra med till 

inkubatorn. Om man lyckas få en plats erbjuds företaget en kontorsplats med tillgång till dator 

och internetuppkoppling. Man får tillgång till ett stort nätverk av företag som kan bidra med 

erfarenhet och vidare kontakter. År 2008 startade VentureLab ett mentorsprogram som gav 

företagen möjligheten att tillgå nära och mer löpande hjälp. För att öka samarbetet mellan 

företagen hålls det varje vecka ett torsdagsmöte, där företagen får chans att lufta sina idéer 

och där de kan få feedback på vad som låter bra och vad som låter mindre bra. Detta är något 

som lyft inkubatorn på senare år då idéer tas till nya nivåer hela tiden. Företagen får tillgång 

till sin plats i högst ett år och måste under denna tid uppfylla vissa krav för att inte behöva 

lämna inkubatorn. De måste exempelvis sitta minst 20 timmar per vecka på kontoret och 

löpande anteckna det arbete som gjorts i en dagbok som i sin tur används av olika forskare 

som empiriskt underlag. Närvarokravet om minst 20 timmar per vecka tillkom år 2008. För att 

göra uppföljningen av företag som lämnat inkubatorn har man startat ett alumninätverk vilket 

också gjort det möjligt för de sittande företagen att ha kontakt med tidigare sittande företag.
91
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4.  Empirisk bakgrund    

4.1  Företag 1 

Företag 1 verkar i IT- branschen. Produktutbudet utgörs främst av hårdvara men inbegriper 

även mjukvara. De har kunder i stora delar av världen. Företaget satt i VentureLabs inkubator 

mellan mitten av år 2004 och slutet av år 2005. Det har varit aktiebolag sedan år 2006. 

Företaget har tre ägare och två av dessa medverkade vid intervjun. Vi väljer att kalla dem A 

och B.  

 

Tillväxtmått för företag 1 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Omsättning 500 000 kr 1 000 000 kr 3 000 000 kr 6 500 000 kr 27 000 000 kr 

Antal anställda 3 4 6 5 6 

 

 

4.1.1 Intervju 

A berättar att han hade startat en förening som arbetade med entreprenörskapsfrågor och som 

hade ett starkt samarbete med VentureLab. Han förklarar att föreningen ville finnas nära 

entreprenörer och därför gick han in i VentureLab. Väl där inne träffade han B som satt i 

VentureLab med affärsidén som ligger till grund för det som idag är företag 1. A och B 

träffades i korridorerna i inkubatorn och kom väl överens. Så småningom lämnade A den 

förening han gått in i inkubatorn med och blev en del av företag 1. Både A och B är ekonomer 

och B blev snart varse om att det behövdes en tekniskt kunnig person i företaget. Det var på 

denna väg som den tredje ägaren rekryterades. B säger att han kom på tanken att ta in en av 

sina bekanta i företaget som sedermera blev den tredje ägaren. Vidare berättar A och B att de 

generellt sätt är nöjda med sin tid i inkubatorn.  De ser inkubatorn som ett mycket bra koncept 

med möjligheten att kunna sitta bland andra företag som delar samma ambitioner att bygga 

och driva bolag. De säger att det är väldigt inspirerande att sitta i en inkubator även om 

företagen som sitter där skiljer sig enormt mycket åt.  De menar att de ändå delar en 

gemensam drivkraft, att bygga bolag. B berättar att han upplevde en skillnad mellan att sitta 
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ensam i sin lägenhet och att sitta i VentureLab. Han förklarar att även om de tre ägarna satt 

hoptryckta på fyra kvadratmeter så var det mycket bättre än att sitta hemma ensam. 

 

”Man kunde bolla idéer och man hade samma galenskap för sig” 

 

På frågan om de saknade någonting i inkubatorn svarar B att det rörde sig om mindre detaljer 

som att exempelvis telefonerna inte fungerade och att internet låg nere ibland. 

 

”Jag kan tycka att det känns lite onödigt, har man ändå gjort sig besväret att ha en inkubator så kan man ju typ 

dra en sladd till inkubatorn som fungerar, till exempel. Att typ el och tele fungerar, och larmet.” 

 

A och B beskriver också att den öppenhet som finns i en inkubator är mycket givande. De 

berättar också att det varit mycket spring till kopieringsmaskinen och kaffemaskinen. Det var 

i princip så de två lärde känna varandra i inkubatorns korridorer. De beskriver hur de 

tillbringat många timmar i korridoren med att stå och prata försäljning. De förklarar att 

VentureLab har månadsmöte varje månad där alla företag deltar. De säger också att själva 

inkubatorn är väldigt öppen med mycket spring fram och tillbaka. I ett gemensamt kök träffas 

man och umgås. På så sätt börjar man prata med folk. Under sin tid i inkubatorn VentureLab 

skaffade A och B nya kontakter och de blev en del av nya nätverk. Framförallt fanns det två 

bolag som de mötte inne i inkubatorn och som de fortfarande har kontakt med idag. 

 

”De är liksom en blandning av kompisar och typ affärsintresserade.” 

 

I sin strävan att förmedla en mer etablerad bild av företaget mot omvärlden så skaffade 

företag 1 sig ett telefonnummer med riktnummer från Stockholm. På så sätt gav de sken av att 

deras kontor låg i huvudstaden vilket gav en viss pondus när de kontaktade kunder via telefon 

eller gav ut sitt telefonnummer till kunder. Sin första kund skaffade de under sin tid i 

inkubatorn och denna kund har de kvar än idag. De har som de säger givetvis många fler 

kunder idag och deras produkter har hela tiden utvecklats mycket och genomgått många 

förbättringar. På frågan om VentureLab hjälpt dem att skaffa kunder svarar B att: 

 

”Det är ärlighet som gäller. Nej. Det kan vi säga rakt nej på. Det ska de inte göra heller. Alltså deras jobb är ju 

att tillhandahålla en plats, ett nätverk och en mötesplats. Kunder får man skaffa själv och det har vi gjort.” 
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De berättar om hur de i början av sin produktutveckling vände sig till sina första kunder och 

frågade dem rakt ut hur de skulle vilja att produkten såg ut och vilka egenskaper de 

efterfrågade hos produkten.  

Under sin tid i inkubatorn har de haft kontakt med företagsföreningen och svenskt näringsliv 

som VentureLab introducerat dem för. De har idag inte någon kontakt med stödsystemet som 

VentureLab tillhandahöll åt dem mer än att de ibland blir inbjudna för att hålla föreläsningar 

på exempelvis Ekonomicentrum vid Lunds universitet. De säger att de inte har haft någon 

direkt nytta av dessa akademiska och professionella nätverk efter att de lämnat VentureLab. 

Men de menar dock att det kan ses som en viss nytta att prata med folk. De menar då att 

nyttan ligger på ett socialt plan eftersom de inte haft något ekonomiskt samarbete med någon 

av dessa kontakter. B berättar vidare att VentureLab introducerat dem för riskkapitalister i 

statlig regi som gav upphov till en del irritation. 

 

”De hade inget hum om, de hade ingen verklighetsförankring över huvudtaget. De enda klagomålen de hade på 

oss det var, att ni har inget patent och sedan, det kommer aldrig att fungera det här liksom, sågade oss vid 

fotknölarna liksom. Och det ska man ju inte underskatta, det är ju lite så där triggande att bli totalsågad också. 

Inte så att jag tycker att de behöver sätta det i system” 

 

B förklarar vidare att dessa statliga riskkapitalister i vissa fall är ute efter att köpa in sig i 

bolag som är relativt viljelösa och styra dem i en bestämd riktning. De menar att statlig 

riskfinansiering knutet via universitetet ofta är riskfinansiering med väldigt mycket ”strings 

attached”. A och B säger att de inte tagit in något riskkapital utan att de verkligen ansträngt 

sig för att hittat lösningar som varit både billiga och som sett väldigt proffsiga ut. Både A och 

B menar att nätverken och kontakterna rent generellt hjälpt dem mycket och poängterar också 

att de två faktiskt träffats tack vare den nätverkssituation som VentureLab är. Varken A eller 

B tror att deras företag hade utvecklats på samma sätt om det inte varit för de olika nätverken 

och kontakterna. A och B berättar också att de lärt sig många olika saker under sin tid i 

inkubatorn. Några saker som de lärt sig och som de integrerat i sin verksamhet är att:   

 

”Samarbeta, jobba med små resurser och hitta roliga lösningar på problem man inte har råd att lösa. Tro på sig 

själv. Hitta inre krets med folk som man kan prata affärsidéer med, som man kan lita på. Som man tror på, på 

riktigt. Så att man inte går och lyssnar på fel människor för då blir man ledsen.” 

 

En lärdom som B lyfter fram som viktig från sin tid i inkubatorn är kunskapen om att 

verksamheten inte går under om försäljningen står stilla ett tag. Han menar att de lärt sig att 
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inte bli bortskämda utan att kämpa sig igenom sämre tider med små resurser i väntan på bättre 

tider. När det gäller olika typer av finansiering av företaget berättar A och B att de fått bidrag 

av Vinnova
92

 och att de också haft kontakt med Almi
93

 vid flera tillfällen. Kontakten med 

Almi har enligt A och B varit både negativ och positiv.  De anser att Almi visat sig positivt 

inställd och hjälpsam först när företaget börjat gå bra. De tycker att Almi fungerar mycket 

bättre när man egentligen inte behöver dem längre. Då var de jättepositiva och jätteglada. Då 

var det helt plötsligt lätt att låna och lätt att få finansiering. De menar att det inte varit lika lätt 

när de verkligen behövde pengarna. Enligt A har företaget huvudsakligen finansierats av 

försäljning efter sin tid i inkubatorn. A berättar att de efter sin tid i inkubatorn använt sig av 

tre olika affärsänglar och att beloppen de fått sammanlagt varit under en miljon kronor. De tre 

affärsänglarna var personer som de kände sedan tidigare som lät dem sköta sitt företag som de 

ville. De tre affärsänglarna investerade i första hand i ägarna framför produkten. A och B 

påpekar vikten av att även väldigt små belopp kan göra enorma skillnader i strategiskt viktiga 

moment i ett företags utveckling. Så exempelvis köptes deras första lager för prototypen in 

från en vinstsumma på 25 000 kr som de fått efter att de vunnit en affärsplanstävling. Under 

tiden de satt i VentureLab försörjde A sig genom att arbeta som frilansjournalist trots att han 

precis hade avslutat sina studier i ekonomi. Efter besök på Arbetsförmedlingen och efter att 

ha sökt ”starta eget” bidrag fick han efter sex månaders väntan ett bidrag på 3 500 kr per 

månad. B studerade samtidigt som han satt i VentureLab så i hans fall var det CSN som 

finansierade hans försörjning. Med de små medlen som A och B hade kunde de fortsätta driva 

sitt företag och sina idéer framåt. De ser inte någon koppling mellan hur de valt att finansiera 

sitt företag efter att de lämnat inkubatorn och det faktum att de suttit i inkubatorn. De har 

snarare gjort det medvetna valet att hålla sig borta från vissa riskkapitalister som de blev 

introducerade för via VentureLab eftersom de ansåg att de erbjöd mycket dåliga villkor. De 

tillägger att det faktum att de suttit i VentureLab ger ett bättre bemötande hos vissa banker 

och vissa riskkapitalister när man efterfrågar finansiering.  
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4.2  Företag 2 

Företag 2 verkar i Bygg-, design och inredningsbranschen. Företaget säljer 

inredningslösningar både till privata och offentliga miljöer och både till interiörer och 

exteriörer. Kunderna finns i dagsläget främst i Sverige. Företaget satt i VentureLabs inkubator 

mellan ca mitten av år 2006 och ca slutet av februari år 2007 och var aktiebolag redan under 

sin tid i inkubatorn. Företaget har en ägare och det är honom vi intervjuat. Vi väljer att kalla 

honom C.  

 

 

Tillväxtmått för företag 2 

År 2007 2008 2009 

Omsättning 987 000 kr 212 000 kr 3 510 000 kr 

Antal anställda 1 2 3 

 

 

 

4.2.1 Intervju 

C berättar att han gick in i inkubatorn av främst två anledningar. Den första anledningen var 

att han fick tillgång till ett eget kontor, skrivare, internet, skrivbord och liknande faciliteter. 

Den andra anledningen var att han tyckte det lät spännande att vistas bland andra företagare 

eftersom han själv hade startat ett företag. På frågan om han anser att han skulle kunnat få ut 

mer av sin tid i inkubatorn svarar C att en högre närvaro av grannarna i inkubatorn nog hade 

bidragit till att han själv vistats mer i inkubatorn. 

 

”… det var vid ett par tillfällen, vet jag, när jag tänkte att jag skulle åka upp till inkubatorn men valde att stanna 

hemma på studentrummet. Jag skulle kunna tänka mig att man skulle ställa lite högre krav på de som flyttar in, 

att de skall vara där x antal timmar i veckan exempelvis.”
94

 

 

Trots att C spenderat relativt lite tid i VentureLab så bidrog ändå upplevelsen till att han valde 

att lämna sina studier och istället satsa på företaget. Han säger själv att om han inte suttit där 

så hade sannolikheten varit betydligt större att han valt att studera vidare och ta en examen i 
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ekonomi. På frågan om han saknat något i VentureLab tillägger han att han inte direkt 

saknade någonting då det fanns mycket möten, uppsamlingsmöten och möjligheter till 

rådgivning. C fortsätter med att kommentera en anmärkning som VentureLab gjort angående 

telefonkostnader. 

 

”… vid något tillfälle så nämnde de att det var så höga telefonkostnader, att det var för långa telefontider, och 

där kan man väl tycka att det borde inte vara en trång sektor utan är det företag som är väldigt fokuserade så 

ska man få utrymme för att ringa så mycket som man behöver.” 

 

C förklarar att företag 2 än idag behållit en del av de kunder som de skaffat sig under sin tid i 

VentureLab. De har dock breddat sitt kundregister och klivit in på nya marknadssegment och 

har därmed en hel del nya kunder. C anser att VentureLab inte hjälpt dem med att skaffa 

kunder på ett direkt sätt med konkret vägledning, men att de däremot hjälpt till på ett indirekt 

sätt. Som exempel på detta nämner han hur olika tips som de fått under ett uppsamlingsmöte 

senare kunde leda till att företaget genomförde en konkret aktivitet som i sin tur innebar att 

nya kunder värvades. C berättade hur den dåvarande verksamhetschefen på VentureLab 

nämnde att det finns konsulter som kan påverka valet av material i vissa offentliga miljöer, 

vilket haft stor betydelse för företaget. Denna kommentar var starpunkten till att företag 2 gav 

sig in på det som idag är ett av deras viktigaste affärsområde. C säger att de nätverk och 

kontakter som de skaffat sig under sin tid i inkubatorn i viss utsträckning haft inverkan på 

företagets utveckling.  

 

”… vi fick tillgång till juridisk rådgivning och en utbildning i bokföring och en person som kom från ett företag 

som sålde bokföringsprogram, så det var också en del, så att säga, utvecklade nätverk.” 

 

Som ett konkret exempel på detta nämnde C ett annat företag som satt i inkubatorn samtidigt 

som honom. Personerna i de båda företagen fick så pass bra kontakt med varandra att de 

andra företaget sedermera byggde den hemsida som företag 2 använder sig av idag. C 

tillägger att den största fördelen för honom inte varit själva utbytet med kontakterna och 

nätverket utan det som han beskriver som känslan av att vara en företagare. Denna känsla 

menar C har stärkts av att vistas i inkubatorn bland de andra företagen. Han fortsätter med att 

berätta att en viktig lärdom från sin tid i inkubatorn varit att han lärt sig att reflektera över vad 

ytterligare resurser kan göra för att påverka tillväxten av ett företaget.  
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”Först så tänkte jag inte och förstod kanske inte innebörden… jag tänkte att jag har det jag har och utifrån det 

får jag skapa det jag kan skapa, istället för att tänka att ok om jag hade haft ytterligare resurser hade det då 

kunnat påverka tillväxten.” 

 

C menar att han inte kan se någon koppling alls mellan hur han valt att finansiera företag 2 

efter sin tid i VentureLab och det faktum att företaget suttit i VentureLab. Han berättar att 

företaget finansierat sin verksamhet efter tiden i VentureLab först via ett banklån, ett lån som 

C:s föräldrar gått i borgen för. Lånet betalades snart tillbaka och därefter har C fått låna 

pengar lite då och då av sina föräldrar. Lånen togs i strategiskt viktiga stunder då företaget 

började växa och man behövde köpa in kapitalkrävande materiallager. När sedan 

verksamheten började gå bättre finansierades den genom försäljning. 

 

 

4.3  Företag 3 

Företag 3 verkar i klädbranschen. De har en rad olika plagg i sitt produktsortiment och de 

säljer främst i Sverige och Norge. Företaget satt i VentureLabs inkubator mellan maj år 2007 

och ca slutet av februari år 2008. De blev aktiebolag i början av år 2010. Företaget har två 

ägare som båda närvarade vid intervjun och vi väljer att kalla dem D och E. 

 

 

Tillväxtmått för företag 3 

År 2008 2009 

Omsättning 813 000 kr 1 670 000 kr 

Antal anställda 2 4 

 

 

 

4.3.1 Intervju 

Så här förklarar D anledningen till att de gick in i VentureLabs inkubator. 

 

”För att kunna skapa någon slags seriositet så kände vi att VentureLab var ett enkelt steg, det var gratis och 

man fick nätverk och man kunde fråga folk och lite sådant så det var ett naturligt steg och flytta in där.” 

 

D fortsätter med att förklara att de är mycket nöjda med vad de fått ut av sin tid i inkubatorn. 
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”Jag tror att vi fick ut så mycket vi kunde av det och lite till. Vi hade ju massa event och sådant där och vi sålde 

rätt mycket där också och jag tror nog att vi är en av de få som har utnyttjat det verkligen. Ordentligt på alla 

möjliga sätt. Så att den tiden vi hade där var jättebra. Vi fick många kontakter och vi sålde mycket där också. Så 

att det var givande.” 

 

Under tiden i inkubatorn bestod företagets produktsortiment av enbart en artikel och företaget 

hade redan då över 60 kunder. I dagsläget har företaget många nya kunder och dessutom ett 

mycket bredare produktutbud. Ägarna menar att företaget inte hade samma kunder då som nu. 

På frågan om VentureLab hjälpt dem att skaffa kunder svarar D och E att VentureLab inte 

hjälpt dem att skaffa kunder på ett direkt sätt, utan menar att en gratis kontorsplats med 

internet och telefon bidragit till att de haft mer tid över till att skaffa sig kunder på egen hand.  

E berättar att de fortfarande har kontakt med en del företag som suttit i VentureLab samtidigt 

som dem. Han förklarar att de haft nytta av vissa typer av affärsmässiga nätverk från tiden i 

inkubatorn såsom revisor, advokat och inte minst Ekonomihögskolan i sin helhet som de 

fortfarande har mycket kontakt med. Han påpekar att just nätverkandet haft stor betydelse för 

företagets utveckling, inte bara fram tills nu utan även i framtiden. 

 

”Sedan i framtiden kommer det att bli väldigt stor nytta. Plus att många av de som jobbar eller som har andra 

företag, killar i vår ålder liksom, de vet att har de nya idéer så kan de ringa oss och vi kan ju skapa fler företag, 

man har vissa som är väldigt entreprenöriella av sig. Jag tror att man har haft mycket mer nytta av nätverken, 

hade vi tagit en hel dag och skrivit upp vilka nätverk vi har så hade man blivit ännu mer förvånad, inte bara 

VentureLab då utan nätverk överhuvudtaget.” 

 

E fortsätter med att berätta att deras sociala nätverk i form av familj, släkt och vänner haft 

mycket stor betydelse för företagets utveckling. Han säger att de funderat över vilka personer 

de kunnat ta hjälp av för att utveckla företaget. Redan under sin tid i inkubatorn hade D och E 

många kontakter och de var mycket aktiva när det gällde att skapa nya kontakter och nya 

nätverk. Han förklarar att det varit ett sätt för dem att få nya kunder och nå nya marknader. 

Som exempel nämner E en butik som varit en viktig kontakt under tiden de satt i inkubatorn. 

Butiken hade en nyckelroll för företagets fortsatta etablering även efter tiden i inkubatorn. 

 

 ”… en butik, en butikskedja som vi lyckades skapa kontakt med relativt tidigt och det är väl i princip de som har 

gjort att vi finns idag. Och de har vi fortfarande kontakt med. Det var vår första butik. Det är kanske inte den 

viktigaste, men det är den som la grunden för många saker för oss. Deras namn gjorde att vi kunde komma in i 

fler butiker.” 
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D och E berättar om hur de var mycket aktiva i sin säljinriktade affärsfilosofi redan under sin 

tid i VentureLab. De organiserade events tillsammans med VentureLab som var ämnade att 

skapa intresse för VentureLab bland allmänheten. Vid dessa tillfällen gick D och E in med 

full kraft för att sälja sina egna produkter vilket de också lyckades galant med. De intäkter 

man fick användes till att finansiera företagets vidare utveckling. 

 

”Vi hade ett event där vi sålde för 50 000 kr och ett 30 000 kr på VentureLab, sedan var det ju massor med folk 

som köpte där osv. så VentureLab stod för en stor klump av omsättningen och det tänker man inte på. Och de 

pengarna har varit väldigt viktiga i att investera vidare. I nya kollektioner. Så att det var ju väldigt viktigt.” 

 

E säger att de lärt sig många olika saker under sin tid i inkubatorn och att många av dessa 

saker har präglat deras verksamhet även efter att de lämnat inkubatorn. De har lärt sig många 

små detaljer om hur ett företag ska skötas och administreras. Under sin tid i VentureLab har 

de fått hjälp av andra företag i inkubatorn. Exempelvis så hjälpte företaget mittemot dem att 

lära sig lite bokföring. De diskuterade också olika saker med sina grannar i inkubatorn och 

snappade upp relevanta saker på de interna föreläsningarna. De menar att de erhållit kunskap 

via informella och formella möten i inkubatorn. Interaktionen med olika aktörer har varit till 

nytta för den fortsatta etableringen av företaget eftersom man tagit till sig kunskapen och 

erfarenheterna. 

 

”Det kom dit folk från skatteverket, folk från patentverket, nu har ju inte vi något patent… men alltså det hände 

ju grejor, bra saker man fick ta del av informationsmässigt, som man kanske inte hade gjort annars. Och vi hade 

ju möte en gång i veckan alla på VentureLab. Visst, det var ju kanske inte ett supersize möte men man lär sig ha 

ett möte och man lär sig prata och föra sin talan. Man växer, precis som när man pluggar, man växer som 

person och man lär känna folk, man pratar så det är väldigt bra, det är viktigt när man kommer till kund.” 

 

Efter VentureLab har företaget finansierats via ett privat banklån på 80 000 kr som betalades 

tillbaka efter ett år. Det var under sin tid i VentureLab som de blev introducerade till en bank. 

Men efter förhandlingar med banken valde de istället att gå vidare med en annan bank där de 

tog sitt privata banklån på 80 000 kr.  De har också haft en checkkredit på 250 000 kr. Efter 

VentureLab har de kunnat hålla sina kostnader för bil, bensin och lokaler nere tack vare en 

familjemedlems goda kontakter. Bil och bensin har de fått använda gratis av 

familjemedlemmen. Fastighetslokalen som de använt har både fungerat som kontor och 
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lagerlokal. Det var en fastighet som skulle säljas och de fick använda den gratis i utbyte mot 

att de skötte underhållet fram till att den såldes. 

 

De är båda överens om att VentureLab inte haft någon påverkan på hur de finansierat sitt 

företag efter sin tid i inkubatorn. De båda menar att de inte fått någon information om hur 

man borde gå tillväga för att söka statligt riskkapital eller annat riskkapital. De tillägger dock 

att de gärna hade sett en mycket mer komplett information i VentureLab om hur man kommer 

i kontakt med investerare, affärsänglar och riskkapitalister i de olika branscherna. De flesta 

idéer om hur man söker finansiering, säljer sin produkt eller var man hittar sina kunder har de 

framför allt fått hjälp med av D:s storebror som driver företag sedan tidigare. E poängterar att 

alla affärsidéer borde få tillgång till finansiering och inte enbart de innovativa affärsidéerna. 

Han menar att det borde styras av utsikterna för hur lönsamt bolaget i fråga kan bli. 

 

4.4  Företag 4 

Företag 4 verkar i IT- branschen och produktutbudet utgörs främst av hårdvara men 

inbegriper även mjukvara. De har en internationell kundbas. Företaget satt i VentureLabs 

inkubator mellan maj år 2007 och maj år 2008. De har varit aktiebolag sedan juni år 2008. 

Företaget har tre ägare av vilka en medverkade vid intervjun. Vi väljer att kalla honom F. 

 

Tillväxtmått för företag 4 

År 2008 2009 

Omsättning 523 000 kr 1 173 000 kr 

Antal anställda 0 1 

 

 

4.4.1 Intervju 

F menar att anledningen till att företag 4 gick in i inkubatorn var att det var ett bra sätt för att 

öka företagets seriositet. Att sitta i VentureLab gjorde att de fick en fysisk plats att träffas på 

och sköta sina saker samt att det gav en mer professionell bild utåt, mot omvärlden. Tiden i 

VentureLab gjorde också att deras självförtroende ökade. Eftersom både F och hans kollegor 

studerade och/eller hade andra arbeten under tiden som de satt i VentureLab blev tid en 
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bristvara. De kan idag säga att de gärna hade spenderat mer tid i inkubatorn om det inte varit 

för alla andra aktiviteter som upptagit deras tid. På frågan om de saknat något under sin tid i 

VentureLab sa F att de gärna hade sett att det funnits mera fysiskt utrymme för varje företag 

att verka på.  

 

”Något trångt kanske. Tre stycken i ett litet rum med mycket verktyg och grejor… det borde finnas mer plats. Vi 

behöver det för våra verktyg och så.” 

 

F berättar att företaget behållit många av de kunder som de skaffat sig under sin tid i 

inkubatorn, men att kundbasen numera blivit mycket större. Han tycker inte att VentureLab 

hjälpt dem på ett direkt sätt att skaffa kunder men däremot på ett indirekt sätt utifrån det stöd 

de erhållit. Bland annat har VentureLab kopplat ihop dem med rätt nätverk för att få hjälp 

med produktutvecklingen.  

 

”Vi bad om kontaktnät för att få produkten klar så att vi kunde sälja den och det var där som de hjälpte oss. 

Sedan när produkten väl var klar så klarade vi säljarbetet själva. De gav oss kontaktnät så vi kunde fråga de 

som varit i liknande situationer, som vi kunde bollplanka med.” 

 

Han tillägger att företagen som de bollat idéer med återfanns både inne i inkubatorn och ute i 

näringslivet och att detta informella samarbete fortsatt även efter tiden i inkubatorn. Han säger 

att hjälp och lärdomarna både från andra företag som sitter i inkubatorn och från etablerade 

företag ute i näringslivet är värdefulla. 

 

”Av de som sitter på VentureLab samtidigt får man hjälp med de vardagliga tingen, hur man redovisar 

någonting eller hur man löser det här, medan de utanför VentureLab var det kanske lite större saker. Vi pratade 

med ett annat företag som också hade tagit fram en råvara och då var det… hur funkar det med miljömärkning, 

hur funkar CE-märkning
95

… större frågor som är mer specifika.” 

 

F säger att av de kontakter som de fått under sin tid i inkubatorn så är det speciellt ett företag 

som de än idag har starka band till och som de pratar affärer med. 

 

”Ett gammalt VentureLab företag som vi fortfarande pratar med, utbyter liksom idéer. De är inga konkurrenter 

till oss, men de har en liknande produkt så, vi liknar varandra väldigt väl så om de hittar ett sätt att transportera 

så kan vi dra nytta av det… om vi hittar ett sätt att göra affärer i ett land så kan de dra nytta av det.” 
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Företaget har under sin tid i VentureLab även haft ett par mentorer som för företagets del inte 

resulterat i några konkreta framsteg. 

 

”Vi har haft mentorer via VentureLab, men de har runnit ut i sanden allihop. Så det har väl inte gett 

jättemycket.” 

 

Mycket av det som företaget lärt sig i sin interaktion med andra under sin tid i inkubatorn har 

varit kunskap som kommit för att stanna. Man har integrerat ny kunskap i företaget och på så 

sätt utvecklat sin verksamhet. F beskriver hur företaget i ett tidigt stadium haft en stark 

förmåga att ta in ny kunskap och haft en mycket öppen inställning till allt som kunde 

förbättras. F sammanfattar betydelsen av nätverk och kontakter från tiden i VentureLab med 

att säga att:  

 

”… under uppförelsen är de väldigt viktiga, alltså under uppförandet, uppstartsfasen. När du precis har startat 

ett företag och du har tusen problem du ska lösa så är de väldigt viktiga, för att lösa alla saker själv tar väldigt 

lång tid. Men alla de här kontaktnäten gör att man kan få tips och komma i gång så mycket snabbare. Sedan nu 

när man är i gång och har en verksamhet som rullar på så är de inte lika viktiga.” 

 

F säger att han och hans kollegor lärt sig många olika saker under sin tid i VentureLab men att 

det inte finns någon specifik kunskap som utmärker sig. 

 

”Jag har absolut lärt mig mycket av den tiden, men jag kan inte sätta fingret på vad. Det är svårare så här 

direkt. Mycket om hur man gör affärer… började också resa och gjorde affärer i Asien, vi lärde oss väldigt 

mycket. Väldigt annorlunda mot att göra affärer här. Och den här resan gjorde vi när vi satt i VentureLab och 

lärde oss mycket.” 

 

Mer övergripande säger han att själva erfarenheten av att ha suttit i VentureLab betytt att han 

lärt sig, inte bara konkreta saker, utan hur man utvecklar sitt företag i en sådan atmosfär som 

inkubatorn innebär.  Erfarenheten av att sitta i inkubatorn har inneburit att företag 4 tagit sig 

snabbare fram än utan den erfarenheten. Han pratar också om den legitimitet som inkubatorn 

ger ett nystartat företag och om det ökade självförtroendet hos många nyföretagare som får en 

plats i inkubatorn.  

 

”Jag tror att vi hade kommit dit vi är idag men att det hade tagit mycket längre tid. Jag tror att vi hade kunnat 

lösa allting själv, men det hade tagit… istället för att sitta där ett år så hade det tagit tre år. I stället för att 

snubbla på varje problem och lösa allting, så kommer man vidare hela tiden när man sitter på VentureLab. Inte 
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bara egentligen att man får konkreta tips, utan även att man får självförtroende. Man vågar ta nästa steg 

snabbare än vad man kanske gör om man är helt själv. Det går fortare på VentureLab eftersom man plötsligt 

blir ett riktigt företag man sitter inte hemma i köket längre, man har ju faktiskt ett kontor och ett 

telefonnummer.” 

 

Under tiden som företag 4 satt i inkubatorn hade de redan vissa intäkter från försäljning men 

de behövde ytterligare kapital för produktutveckling och generell etablering av företaget. De 

vände sig då till sina föräldrar och tog ett lån på 50 000 kr. F berättar också att både han och 

hans två kollegor under sin tid i inkubatorn haft andra arbeten vid sidan om sitt företag. En 

viss del av lönerna investerade de sedan i företaget och i synnerhet i produktutvecklingen. De 

uppskattar att de investerat ungefär 10 000 kr per ägare under sin tid i VentureLab. 

Tillsammans blir det ett totalbelopp på 30 000 kr över en ettårsperiod. Dessa pengar har 

tillförts löpande och inte som en enskild inbetalning. F berättar sedan hur företaget efter att 

det lämnat VentureLab lyckats finansiera sin verksamhet genom försäljning. Eftersom de 

endast använt försäljning för sin finansiering har de inte haft något behov av lån, riskkapital 

eller affärsänglar. F säger att man kan säga att det finns en koppling mellan hur företaget valt 

att hålla sig borta från extern finansiering och att de suttit i VentureLab. Detta har att göra 

med att VentureLab introducerat dem för en statlig riskkapitalist. I samband med detta 

tvingades företag 4 att noga sätta sig in i vad det skulle innebära för företaget att ta hjälp av 

extern finansiering. Genom den här erfarenheten blev de medvetna om vilka möjligheter och 

vilka begränsningar externt kapital kan medföra för det egna företaget. Företag 4 valde att 

avstå från det statliga risk kapitalet. F menar att det är en kunskap som de bär med sig än idag 

och som de har nytta av.  

 

”Jo, eftersom vi gjorde denna research då och satte oss in i det så vet vi hur det skulle påverkat oss… så vi har 

förstått vad det finns för alternativ. Sedan gjorde vi bedömningen att vi inte behövde det. Och då vet vi vilka 

alternativ det fanns och hur de skulle påverka oss.” 

 

F avslutar med att ytterligare poängtera den positiva effekten av de sociala kontakterna inne i 

inkubatorn och vilken betydelse det haft för det egna företagets utveckling. 

 

”När man satt där med andra företag, så fort det gick bra för någon annan och man fick nyheten så blir det 

verkligen sporrande och inspirerande. Helt klart. Man fikar tillsammans, man pratar. Man är ju med i alla 

andras företagsresor där också och det är kul när det går bra för någon annan. Man får ju väldigt mycket 

hejning när det går bra för en själv.” 
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4.5 Företag 5 

Företag 5 verkar i IT- branschen. Företaget utvecklar och erbjuder en webbaserad tjänst. De 

erbjuder också sina kunder en teknisk helhetslösning inom sitt område. Kunderna finns för 

närvarande främst i Sverige och i synnerhet inom den kommunala sektorn. Företaget satt i 

VentureLab mellan början av maj år 2006 och början av maj år 2007. De blev aktiebolag år 

2007. Företaget har två ägare som båda satt i VentureLab. En av dem medverkade vid 

intervjun och vi väljer att kalla honom för G.  

 

Tillväxtmått för företag 5 

År 2007 2008 2009 

Omsättning 130 000 kr 200 000 kr 500 000 kr 

Antal anställda 2 2 2 

 

 

4.5.1 Intervju 

G berättar att anledningen till att de gick in i inkubatorn var att de ville lära sig mer. De var 

duktiga på teknik men saknade affärskunskap. Det var detta som var drivkraften bakom 

beslutet att gå in i inkubatorn. En annan anledning var att de ville ta del av de nätverk som 

fanns i VentureLab. G fortsätter med att säga att han och hans kollega är nöjda med det mesta 

de fick ut av sin tid i inkubatorn, men nämner en aspekt som de gärna velat få ut mer av. 

 

”Vi fick ut det vi ville, däremot hade det inte skadat med lite mer bokföring” 

 

Han säger att de har kvar två till tre av kunderna som de skaffat under sin tid i inkubatorn, 

men att de senare skaffat sig många nya kunder efter att de lämnat inkubatorn. Enligt G har en 

del kontakter som de fått via sitt nätverkande under tiden i inkubatorn utvecklats till att bli 

kunder efter att de lämnat inkubatorn. Det såddes så att säga ett frö under tiden i inkubatorn 

som sedan gav frukt i form av betalande kunder. De har även haft nytta av sitt nätverkande 

under tiden i inkubatorn. Nätverkandet resulterade i att de lärde känna ett företag som de 

senare samarbetat med. Detta företag har utvecklat en del mjukvara som företag 5 använder i 

sina webbaserade system. I detta samarbete har mjukvara utvecklats med öppen källkod. G 
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berättar att samarbetet med just detta företag lett till en form av utveckling och tillväxt för 

deras företag. 

 

”Man får lära sig att kakan givetvis måste delas, vi jagar ett uppdrag och sedan kommer vi överens om hur 

mycket som tillfaller varje företag.” 

 

G förklarar att de definitivt blivit en del av nya nätverk och att de fått många nya kontakter 

under sin tid i VentureLab. Han kan inte se att en specifik kontakt utmärkt sig mer än andra, 

istället menar han att kontakter och nätverk generellt haft stor betydelse.  

 

”Det hade stor betydelse på så sätt att det var vår första erfarenhet av att bygga nätverk. Du tjänar mer på att 

öppna dig lite, det är inte så att alla är ute efter att sno din affärsidé.” 

 

Han säger att de under sin tid i VentureLab skolades i att nätverk är en mycket viktig del av 

att göra affärer. Han fortsätter med att berätta att till och med då man skriver en affärsplan tas 

nätverk upp som en egen rubrik. Han berättar vidare att man inom inkubatorn delade med sig 

av sina uppfattningar och idéer om hur man tjänar pengar och skaffar kunder.  

 

”Vi gjorde inte affärer med någon som satt i VentureLab men atmosfären där inne var ganska öppen och man 

kände sig som i skolan, jag vågar säg att man var mer öppen mot dessa företag än mot potentiella kunder. Man 

satte sig ner och diskuterade saker som att man hade någon idé och hur man skulle gå vidare med den och så 

fick man konstruktiv kritik.”  

 

G menar att det viktigaste företag 5 lärt sig under sin tid i VentureLab är kunskap om 

nätverkande och om hur man omsätter en affärsplan i praktiken. Han tycker också att de i viss 

mån lärt sig hur man blir bättre på att sälja sin produkt. Han tillägger att det svåraste nog är att 

hitta någon att sälja sin produkt till. Det vill säga att hitta målgrupper som har intresse av ens 

produkt och som har behov av den och som i synnerhet har för avsikt att betala för den. Han 

förklarar att företag 5 haft nytta av den kunskap de fått under sin tid i inkubatorn och att de 

inte bara tagit in den kunskapen utan även gjort den till en del av sin verksamhet på flera olika 

plan. Han säger att alternativet hade varit att på egen hand inhämta all denna kunskap via 

exempelvis kurser. Men han konstaterar att den kunskap de fått både varit teoretisk och 

praktisk och därmed mycket svår att ersätta med något annat. På frågan om hur företag 5 

finansierat sin verksamhet efter sin tid i VentureLab svarar G att de varit helt 

självfinansierade via företagets försäljning. De har inte tagit några banklån eller använt sig av 
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annan typ av bidrag eller finansiering. G poängterar också att varken han eller hans kollega 

tagit lån av familj och vänner för att finansiera företaget. Han kan inte se att det finns en 

direkt koppling mellan hur de valt eller inte valt att finansiera företaget och det faktum att de 

suttit i VentureLab. Företag 5 har helt enkelt, på eget initiativ, aktivt hållit sig borta från all 

typ av formell finansiering. Han berättar dock att företaget i stor utsträckning använt sig av 

programvara med öppen källkod såsom kostnadsfria operativsystem och kostnadsfria 

ordbehandlingsprogram för kontorsbehov. Hela företagets IT- infrastruktur kostar därför 

betydligt mindre än vad det skulle ha gjort med vanlig programvara. På detta sätt har de 

bidragit till att hålla företagets utgifter på en lägre nivå än om de hade betalat för dessa 

mestadels väldigt dyra program och licenser. Vi påpekar för G att detta kräver en viss teknisk 

kunskap och frågar om de själva hanterat det. G svarar att den tekniska kunskapen finns inom 

företaget och att de hanterat detta på egen hand.  
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5.  Analys 

5.1 Analys av kunskap och lärdomar 

Man kan se att kunskap och lärdomar varit ett starkt incitament för vissa av företagen i deras 

beslut att gå in i inkubatorn. Exempelvis såg företag 1 just den samlade kunskapen som fanns 

i inkubatorn som något de ville ta del av och de hade från början inställningen att de ville 

”bolla idéer” med andra aktörer i inkubatorn. Förmågan att lära är beroende av viljan att lära 

och inhämta ny kunskap. Om man som deltagare/företagare redan innan inkubatorn har 

ambitionen att lära så har man också bättre förutsättningar att lyckas. Teorin påpekar att 

förmågan att lära är av avgörande vikt för hur man lyckas i sin entreprenöriella process.
96

 

Företag 1 är ett lysande exempel på detta. De har hela tiden rannsakat sig själva och hämtat 

konstruktiv kritik från omvärlden, bland annat från sina kunder. Deras lysande finansiella 

resultat styrker de teoretiska delar som poängterar vikten av öppenhet, flexibilitet och 

förmågan att använda och utnyttja icke materiella resurser som är viktiga för ett företag i 

utveckling.
97

 

Företag 3 poängterar att en viktig lärdom från tiden i inkubatorn är hur ytterligare resurser kan 

bidra till företagets tillväxt. Denna insikt är kopplad till vad företag 3 exponerades för under 

sin tid i inkubatorn. Företag 3:s tidigare kunskap om att utgå ifrån och arbeta med de resurser 

han hade, omvärderades i inkubatorn. Han insåg vikten av icke materiella resurser, delad 

kunskap och vad ytterligare små medel kan göra för ett företags utveckling. 

Mot bakgrund av begreppet absorptive capacity kan man säga att alla de intervjuade företagen 

både sett och värdesatt ny kunskap och lyckats integrera denna i sina företag. Teorin om 

absorptive capacity talar om vikten av att exponeras för relevant kunskap. De flesta företagen 

som vi intervjuat berättar om hur de fått ta del av information på olika sätt i VentureLab. 

Företagen tycker själva att de genom olika informationsmöten och andra events har blivit 

exponerade för relevant information. Endast när det gäller hur man söker finansiering är de 

mindre nöjda med den information och kunskap som VentureLab tillhandahållit. En del av att 

ta till sig nya kunskaper och lärdomar handlar om vilken inställning man har från början till 

ny kunskap och nya lärdomar. Företag 4 beskriver hur de haft en stark förmåga att ta in ny 

kunskap under sin tid i inkubatorn och att de haft en ”öppen inställning till allt som kunde 

förbättras”.  
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Samtliga fem företag som vi intervjuat är aktiebolag och de har haft en relativt god till mycket 

god ekonomisk utveckling sedan de lämnat inkubatorn. Möjligtvis är dessa fem företag 

lyckade exempel på absorptive capacity i den bemärkelsen att de inte bara lyckats ta till sig ny 

kunskap, utan att de också haft den medvetna avsikten att göra det. Deras nyvunna kunskaper 

har dessutom integrerats i företagen på ett till synes framgångsrikt sätt. Det är givetvis svårt 

att sätta ett mått på exakt hur lyckad en integrering av inhämtad kunskap är, men oförmågan 

att integrera ny kunskap borde resultera i någon form av status quo, det vill säga oförmåga att 

vidareutvecklas i både positiv och negativ bemärkelse. I samtliga fall har företagen visat prov 

på lyckad knowledge diffusion då de uppvisar goda ekonomiska resultat och stor förståelse 

för olika variabler som påverkar ett företags utveckling. De använder dagligen de insikter, 

kunskaper och lärdomar som de erhållit under sin tid i inkubatorn. 

 En annan viktig egenskap som teorin nämner inom absorptive capacity är vikten av att det 

inom företaget redan finns kunskap som är relaterad till den nya kunskapen.
98

 Här kan vi se 

att ägarnas akademiska bakgrunder i viss mån har relevans för företagens förmåga att ta in ny 

relevant kunskap. Både företag 1, företag 4 och företag 5 har tekniskt kunniga personer bland 

ägarna. Det faktum att de haft ägare med akademisk bakgrund inom tekniska områden har 

varit viktigt för hur de inhämtat och integrerat ny kunskap under sin formativa process. 

Eftersom det också finns ekonomiskt skolade personer i ledningen kan de genom mångfalden 

bredda sitt spektrum av möjligheter vid igenkännandet av ny kunskap.  En viktig aspekt inom 

absorptive capacity är att det inom företaget finns en mångfald av tidigare erfarenheter. I flera 

företag har man medvetet valt in personer med annorlunda akademisk bakgrund än de 

ursprungliga ägarna för att ge företaget den kompetens och den förståelse som saknats för den 

fortsatta utvecklingen. Man såg med andra ord redan från början värdet i att ha något av den 

mångfald som nämns som viktig i teorin om absorptive capacity.  

Det teoretiska begreppet open innovation kan sammanfattas som det medvetna flödet av 

kunskap mellan företaget och källor i omvärlden i syfte att stärka den egna utvecklings och 

etableringsprocessen.
99

 Mot bakgrund av detta är våra respondenters erfarenhet av att ha suttit 

i VentureLab en form av open innovation. Open innovation visar sig i detta fall eftersom 

företagen har breddat sina nätverk och inhämtat hjälp från externa källor under sin tid i 

VentureLab. De har i flera fall fått hjälp av aktörer som bjudits in av VentureLabs 

verksamhetsledning. Företag 1 beskriver exempelvis hur de under sin tid i inkubatorn lärt sig 

                                                           
98

 Smith, David (2010), s. 77-79 
99

 Smith, David (2010), s. 121-123 



 

47 
 

att samarbeta med andra aktörer och företag 3 beskriver att interaktionen med olika, externa, 

aktörer varit till nytta för den fortsatta etableringen av företaget.  

 

5.2 Analys av nätverk och kontakter 

Enligt teorin kan relationer bland annat medföra att en eller båda parter i en relation vinner 

trovärdighet och legitimitet inför ytterligare parter. Att ett företag sitter i eller har suttit i en 

universitetsinkubator kan medföra att det får ett bättre bemötande när det vänder sig till 

finansiärer eller andra instanser. Vår intervju med företag 4 visar att en av anledningarna till 

att de gick in i inkubatorn var att de ville ge ”… en mer professionell bild utåt”. Teorin styrks 

genom detta påstående såtillvida att den visar att relationer i det affärsmässiga nätverket kan 

ge parterna referenser som ökar deras trovärdighet.
100

 Inkubatorns natur är den av ett ständigt 

nätverkande och detta måste ses som en av inkubationsfenomenets starkaste fördelar för de 

inneboende företagen. Nätverk och de sociala kapital som byggs upp genom kontakter är 

något som i synnerhet universitetsavknoppningar kan sakna. De flesta företag i en 

universitetsinkubator drivs av studenter eller före detta studenter. Det vill säga personer som 

har ägnat tid åt att studera på ett universitet och inte nödvändigtvis åt att nätverka inom 

näringslivet. I den bemärkelsen är inkubatorns bidrag till att skapa eller stärka ett nätverk en 

stark tillgång. Man arbetar tillsammans på en begränsad kontorsyta och delar ambitionen att 

driva det egna företaget framåt. 

Det som teorin klassar som affärsmässiga nätverk omfattar bland annat kunder, revisorer och 

bankkontakter.
101

 Vi kan se att våra respondenter under sin tid i inkubatorn blivit 

introducerade till en stor mängd kontakter kopplade till affärsverksamheten, inte minst via de 

olika kurserna och mötena som hållits inne i inkubatorn.
102

 Att träffa så många olika nya typer 

av affärskontakter verkar genomgående ha haft en positiv effekt på alla företagen. Mötena i 

VentureLab har exempelvis för företag 2 resulterat i att man fått ett konkret tips som fått 

ägaren att genomföra en konkret aktivitet som sedermera resulterat i nya kunder. Nyttan finns 

dock inte alltid i de samarbeten som växer fram. Nyttan kan också finnas i att man lär sig 

vilka samarbeten man bör hålla sig borta från. Företag 3 berättar om den nytta man haft av de 

revisorer och de advokater som man träffat via VentureLab. Företag 1 berättar om hur de 
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riskkapitalister de träffat via VentureLab haft liten eller ingen förståelse för deras affärsidé 

och hur detta präglat deras förhållningssätt till externa investerare. Trots olika erfarenheter 

verkar själva exponeringen till en mångfald av affärsmässiga kontakter ha varit positiv för alla 

företagen eftersom de på gott och ont fått möta olika aktörer i näringslivet utanför inkubatorn. 

De relationer som byggts upp i de affärsmässiga nätverken har haft varierande betydelse för 

företagens fortsatta etablering och vidare utveckling efter tiden i inkubatorn. Företag 5 

berättar om ett samarbete med ett annat företag som också suttit i inkubatorn. Samarbetet 

mellan de båda företagen har fortsatt även efter att företag 5 lämnat inkubatorn och det har 

resulterat i att de båda företagen ibland använt gemensamma resurser för ett projekt och 

därefter delat på vinsten. Företag 5 är också ett bra exempel på hur man ingått i det som teorin 

kallas för utvecklingsnätverk då man valt att utveckla delar av sin mjukvara i öppen källkod 

tillsammans med andra företag. På samma sätt är företag 5 ett mycket bra exempel på hur 

man ingått i det som i teorin kallas för tekniska bindningar 
103

 då man utvecklar sin teknik i 

samspel med sina kunder för att slutprodukten skall passa användaren bättre. Dessa tekniska 

bindningar har i sin tur skapat det som teorin kallar för kunskapsmässiga bindningar mellan 

företag 5 och deras kunder då man lärt av varandra och detta har stärkt företaget i sig men 

också relationen mellan företaget och dess kunder. Enligt teorin är det klokt att samarbeta 

med sin första kund i början av sin produktutveckling.  Företag 1 är ett bra exempel på hur 

man valt att vända sig till sina kunder i början av sin produktutveckling för att ta reda på vilka 

egenskaper som efterfrågas av produkten. Företag 4 berättar att de kunnat etablera sig 

avsevärt snabbare på marknaden tack vare alla de nätverk och kontakter som de skapat sig 

under sin tid i VentureLab. De tror att en etablering på egen hand hade varit möjlig men att 

nätverken och kontakter gjort att det gått snabbare. Företagens nära interaktion med 

likasinnade inne i inkubatorn resulterar ibland i att det skapas relationer som fortsätter även 

efter att man lämnat inkubatorn. För företag 1 innebär det att man än idag har kontakt med två 

företag från tiden i inkubatorn som man delar affärsintressen med. Företag 2 berättar om hur 

ett litet tips som man fått av en kontakt inne i inkubatorn haft en determinerande betydelse för 

det som i dagsläget är företagets viktigaste affärsområde.  

Det som teorin klassar som sociala nätverk innefattar både socialt kapital i form av relationer 

och humankapital i form av kunskaper och erfarenheter som individer i nätverket har.
104

 

Interaktionen i nätverket stärker båda formerna av kapital. Just interaktionen mellan dels 
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respondenterna och andra företag i inkubatorn och dels omvärlden är en central aspekt att 

beakta då den har en stark effekt för företagens etablering och vidareutveckling. Alla mindre 

möten och framförallt de informella samtalen mellan de olika aktörerna förefaller vara en 

livnärande faktor för de företag som suttit i VentureLab. Både under och efter sin tid i 

VentureLab har våra respondenter i varierande grad tagit del av några av de funktioner som 

det sociala nätverket kan fylla. Företag 3 fick socialt stöd i form av att låna bil, lagerlokal och 

kontorslokal av en familjemedlem. Företag 2 har fått rådgivning i form av ett råd från 

VentureLabs dåvarande verksamhetschef som senare resulterade i en viktig del av företagets 

affärsutveckling. Företag 3 har genom sina kontakter i VentureLab fått lära sig bokföring. 

Flera av de tillfrågande företagen upplever att de fått ökad trovärdighet och större legitimitet i 

omvärlden tack vare att de suttit i VentureLab. Det är svårt att mäta det sociala och det 

humana kapitalet som byggts upp i de olika relationerna mellan företagen, men de bör ses 

som en central aspekt i hur väl företagen lyckats i sin vidare etablering och utveckling efter att 

de lämnat VentureLab.  

 

5.3 Analys av olika finansieringsalternativ 

Alla de fem företagen har under sin utveckling använt flera av finansieringsalternativen 

presenterade i teorin. När företagen startade sin resa i VentureLab bestod större delen av 

finansieringen av eget kapital och bootstrapping.  Dessa är två av de vanligaste 

finansieringsformerna som företag enligt Landström & Löwegrens figur använder sig av i de 

tidigare utvecklingsskedena.
105

 Bootstrapping går ut på att använda sig av resurser man redan 

har eller som man kan erhålla utan eller till en väldigt låg kostnad.
106

 Då alla företagen har 

gemensamt att de suttit i inkubatorn har de även gemensamt att de använt sig av flera former 

av bootstrapping. De har genom inkubatorn fått tillgång till; gratis kontorsutrymme, fri 

tillgång till internet och telefon samt fått löpande hjälp och konsultation. Företagen utnyttjade 

inkubatorns infrastruktur olika mycket. Företag 3 anser att de använde sin tid i inkubatorn och 

dess resurser maximalt. De utnyttjade exempelvis lokalerna som de fått tillgång till för att 

anordna events där de även tog tillfället i akt att sälja sina egna produkter.  

Företagen använde även under sin tid i inkubatorn andra former av bootstrapping för att 

finansiera sin verksamhet. Mycket av kapitalet kom från det som i teorin kallas för eget 
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kapital och bestod av sparade pengar, inkomst från jobb och i stor utsträckning från 

studiemedel från CSN då de flesta av företagarna samtidigt var studenter vid Lunds 

universitet.  Företag 1 ställde upp och vann en affärsplanstävling där vinstsumman på 25 000 

kr bidrog till deras första produktprototyp. I stort sett alla företagen tyckte att kontorsplatsen 

på VentureLab ökade företagens legitimitet. Företag 1 hade däremot en lite annorlunda syn på 

vad kontorsplatsen signalerade och försökte själva hitta lösningar som kunde höja värdet och 

intrycket av företaget utan att behöva riskera några utökade kostnader. Genom att skaffa ett 

telefonnummer med 08-riktnummer försökte de stärka sin image mot omvärlden och 

potentiella kunder för att få dem att tro att de gjorde affärer med ett väletablerat företag vars 

kontor låg i huvudstaden. Detta hade en positiv effekt för försäljningen, inte minst mot kunder 

utomlands. 

En stor del av företagens finansiering som också kan klassas som bootstrapping kommer från 

det som man i teorin kallar för det mänskliga kapitalet och består av det egna arbetet och all 

den tid som personerna bakom företagen har lagt ned. 
107

Att som på VentureLab få nära 

kontakt med andra företag ökade tydligt den interna drivkraften hos företagen. Företagen har 

på grund av närheten till varandra kunnat dra nytta av varandras kunskaper. Några av 

företagen behövde exempelvis hjälp med frågor rörande bokföring eller försäljning medan 

andra behövde hjälp med att bygga en hemsida. Istället för att söka kunskapen om detta 

externt kunde man få hjälp med detta inom inkubatorn och ofta få ta del av tjänsten i utbyte 

mot en annan tjänst vilket minskade kostnaderna.  

Tack vare företagens effektiva arbete genom bootstrapping har de lyckats utveckla sina idéer 

utan större extra utgifter. De har därefter kunnat finansiera företagens fortsatta utveckling med 

kapital från den egna försäljningen. Företag 1 lät kunderna vara med och utforma företagets 

produkt efter önskat behov och tillverkade sedan en produkt baserad på viktig feedback från 

kunderna. Företag 4 och 5 har även de till stor del finansierats av den egna försäljningen. 

Båda företagen hade redan från start tillräcklig kunskap för att färdigställa sin produkt och 

kunde därför i ett tidigt skede generera ett positivt kassaflöde. Insikten om värdet av att 

använda sig av små resurser har genomsyrat de flesta av företagen efter att de lämnat 

inkubatorn.  Företag 5 har exempelvis minimerat sina kostnader när det gäller den tekniska 

utrustningen som deras internetbaserade tjänst kräver genom att arbeta med öppen källkod. 

De har på detta sätt undvikt att behöva betala för dyr programvara.  
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Förutom det egna kapital som företagarna har satsat i företagen har lån från deras familjer 

varit det vanligast förekommande alternativet till fortsatt finansiering. Att låna pengar från 

familjemedlemmar är enligt teorin ett smidigt finansieringsalternativ. Familjen satsar ofta 

pengar för att de tror på individen och de lägger mindre vikt vid vad företagets idé egentligen 

är.
108

 Villkoren för ett sådant lån brukar även vara väldigt fördelaktiga för företagaren. Vi ser 

även en tendens till att dessa lån betalas av relativt snabbt vilket kan bero på att företagarna 

helst vill undvika att familjemedlemmarna lägger sig i företagets affärer.  

Förutom en gratis kontorsplats erbjuder VentureLab som sagt hjälp med andra löpande frågor. 

Alla företagen har till exempel någon gång under sin tid i inkubatorn blivit presenterade för 

offentliga investerare. De offentliga investerarna är statligt subventionerade och är 

intresserade av att satsa pengar i företag som sedan kan bidra till ekonomisk tillväxt och skapa 

fler jobbtillfällen.
109

 Det genomgående intrycket av de offentliga investerarna har för våra 

företag varit negativt och snarare resulterat i att företagen tagit avstånd från dessa. Företagen 

anser att de offentliga investerarna som presenterat avtalen ofta haft bristande kunskaper om 

företagens branscher. Det har resulterat i att flera av företagens idéer förkastats eller att de 

avtal som sedan presenterats varit under all kritik. Företag 1 anser att de offentliga 

investerarnas förslag skulle hämmat företagets utveckling om de godtagit förslaget. De 

upplever att de offentliga investerarna lockar till sig ett ägande i företagen genom att mätta 

den finansiella efterfrågan för att sedan kunna forma företagen efter sina egna riktlinjer. Dessa 

riktlinjer faller i de flesta fall långt ifrån företagens ursprungliga plan. Som vi beskrivit 

tidigare är de fem företagen verksamma i olika branscher. Kostnaden för att starta upp ett 

företag varierar bland annat beroende på vilken bransch företaget verkar i. Olika branscher 

attraherar olika mängder och olika sorters kapital. Två av de offentliga investerarna vi 

presenterade tidigare, Vinnova och Almi, är båda intresserade av teknikorienterade företag. 

Företag 3 som är verksamt inom klädbranschen har inte i samma utsträckning som de andra 

företagen blivit presenterade för offentliga investerare vilket kan bero på branschen de är 

verksamma i. De hade gärna sett att man fick mer information om hur man kom i kontakt med 

investerare, affärsänglar och riskkapitalister i sin respektive bransch.  

Endast företag 1 har efter sin tid i inkubatorn fått hjälp av informella riskkapitalister. De har 

haft tre affärsänglar som vid olika tillfällen satsat olika stora belopp. Att man låter en 

affärsängel satsa pengar i sitt företag beror på en rad olika faktorer. Affärsänglarna är till 
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skillnad från vad vi sett av de offentliga investerarna väldigt insatta i både företagets 

verksamhet men också dess bransch.
110

 Då det är privat kapital som satsas från affärsängelns 

sida finns det ett högre egenintresse av att investeringen blir lyckad och att företaget ska gå 

bra. Respondenterna i företag 1 poängterar att det inte alltid är de stora beloppen som har 

störst betydelse för företagets utveckling. En investering på tjugotusen kronor i ett tidigt skede 

kan för företagets utveckling ha större betydelse än en miljon kronor i ett senare skede.  

Två av företagen vi intervjuat har använt sig av bankfinansiering. I överensstämmelse med 

teorin är denna typ av finansiering relativt lättillgänglig för företag med en bra affärsplan och 

som visar prov på hög ambition.
111

 När företag 2 lämnade inkubatorn fortsatte deras företag 

att utvecklas vilket också resulterade i att de behövde ett större lager. Då det är kostsamt att 

hålla ett stort lager kunde de inte längre finansiera sina kostnader med den egna försäljningen 

utan beslutade sig för att ta ett banklån. Även företag 3 har efter sin tid i inkubatorn använt sig 

av bankfinansiering. De har dels tagit ett banklån på 80 000 kr samt vid en tidpunkt tagit en 

checkkredit på 250 000 kr. Lånet och checkkrediten betalades snabbt tillbaka med hjälp av 

den egna försäljningen. Företag 1 belyser vikten av att bygga upp en god relation till banken 

och de anser att deras goda relation med banken hjälpt dem på många sätt. De flesta av 

företagen vi intervjuat har någon gång under tiden i inkubatorn blivit introducerade för en 

bank men avstått från att gå vidare med just den banken då de lyckats knyta bättre avtal på 

egen hand, med en annan bank.  

Inget av de fem intervjuade företagen har använt sig av venture capital. Att ta in venture 

capital i företaget liknar till stor del processen att ta in offentligt kapital. Som beskrivet i 

teorin består däremot venture capital inte av statliga pengar utan av privatpersoners 

investerade kapital i fonder. Venturecapitalbolagen är i relation till de offentliga investerarna 

mer fokuserade på att få bra avkastning på det investerade kapitalet och satsar i de flesta fall 

inte i nystartade företag då deras fortsatta utveckling är osäker.
112

 Företagen blev i inkubatorn 

inte introducerade till några venturecapitalbolag. De har ändå bildat sig en uppfattning om vad 

det innebär att lämna ifrån sig en del av företaget för att ta in externt kapital tack vare 

samtalen med de offentliga investerarna.   

Vi ser att företagen vi intervjuat många gånger sållat flera många av de olika 

finansieringsalternativ som finns tillgängliga på grund av den information de fått i inkubatorn. 

                                                           
110

 Smith, David (2010), s. 210 
111

 Landström, Hans & Löwegren, Marie (2009), s. 260-261 
112

 Smith, David (2010), s. 214 



 

53 
 

Då informationen kring finansieringsalternativen i de flesta fall varit bristfällig eller 

missvisande har företagen själva skaffa sig en uppfattning om huruvida de olika alternativen 

var bra eller inte. De företag som har tagit in externt kapital har gjort det när tillväxten varit så 

pass hög att man varit tvungen. Då kapital i många fall fungerar som en katalysator kan man 

även se den negativa sidan av att företagen i de flesta fall inte tagit in något externt kapital. 

Det är lätt att fastna i en utvecklingstakt som man själv anser vara stark när man samtidigt 

med större kapital hade kunnat öppna upp dörrar till nya marknader och nya kunder. När vi 

ser till företagens investeringsalternativ i relation till Landström & Löwegrens figur ser vi att 

företagens finansieringsval stämmer med figurens beskrivning av finansiering i tidiga skeden. 
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6. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning  

6.1  Slutsatser 

Som en återkoppling till syftet med denna studie kan vi konstatera att vi med vår uppsats 

bidrar med ökad kunskap om kopplingen mellan hur de undersökta företagen har utvecklats 

efter sin tid i VentureLab och det faktum att de suttit i VentureLab.  

Vi kommer nu att besvara de frågor som vi ställde i början av arbetet. Vår ambition är att 

svaren på ett mer konkret sätt skall uppfylla det syfte som vi formulerat i början av arbetet 

och bidra med att minska kunskapsluckan på det studerade området. 

 

• Har de kunskaper och lärdomar som företagen fått i VentureLab varit till nytta för deras 

utveckling? 

Stora delar av vårt empiriska underlag styrker att svaret på denna fråga är ja. Under tiden som 

företagen satt i VentureLab var de kunskaper och de lärdomar de erhöll en form av direkt 

input som bidrog på ett väldigt konkret sätt i deras formativa process. De fick nya kunskaper 

som resulterade i konkreta åtgärder som i sin tur utvecklade företaget i en viss riktning. Här 

kan vi se att nyttan varit mycket påtaglig och många gånger väldigt konkret. Det kan handla 

om en specifik lärdom såsom hur man skaffar kunder, hur man bokför eller hur man får små 

medel att växa som sedan präglat företagets fortsatta etablering lång tid framöver. Företag 5 

berättar om hur de under sin tid i inkubatorn lärt sig att omsätta en affärsplan i praktiken 

vilket de haft nytta av i sin fortsatta utveckling. Efter att företagen lämnat VentureLab har de 

också i flera fall haft nytta av de kunskaper och de lärdomar de fått under sin tid i inkubatorn. 

Vi kan se hur exempelvis företag 4 berättar om hur de under sin tid i inkubatorn lärt sig hur 

man ”utvecklar sitt företag” och hur denna insikt följt med även efter att de lämnat 

inkubatorn. På ett generellt plan verkar de kunskaper och de lärdomar som företagen anser att 

de haft nytta av för sin utveckling både varit konkreta och subjektiva. Företag 4 pratar om hur 

deras självförtroende ökat då de fått en plats i inkubatorn. Företag 2 säger att största fördelen 

med inkubatorn varit ”… känslan av att vara en företagare.”. Dessa subjektiva insikter eller 

lärdomar bör vara av minst lika stor betydelse för en framgångsrik företagsetablering som de 

konkreta lärdomarna. En företagare som tror på sig själv eller sin idé och känner sig stärkt och 

legitimerad av sin omgivning har bättre förutsättningar att uppnå bra resultat. 
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• Är det någon kontakt eller något nätverk från tiden i VentureLab som varit speciellt viktig 

för företagens vidareutveckling? 

Vårt empiriska underlag visar att respondenterna inte kan ge ett enkelt svar på denna fråga. I 

de flesta fallen kan de inte identifiera ett specifikt nätverk eller en specifik kontakt som haft 

speciellt stor vikt för företagets vidareutveckling. Däremot kan vi genom vår studie urskilja 

att nätverket som utgörs av de personer som rör sig inne i VentureLab har varit en källa 

utifrån vilken våra respondenter hämtat en rad viktiga intryck. Om man vill peka ut ett 

nätverk som utmärker sig bland andra i detta sammanhang så bör det alltså vara VentureLab i 

sig, dels som fysisk plats och dels som social grupp. Platsen i sig har en stärkande och 

legitimerande effekt på företagen som får en plats där. Det vill säga det finns en stor skillnad 

mellan att sitta hemma och att sitta i ett kontor i VentureLab. Den sociala grupp som 

VentureLab utgör bidrar med en teknisk formation i olika detaljer som rör affärer och 

företagande, men framförallt och i synnerhet så verkar denna sociala gemenskap ha haft en 

inspirerande effekt på våra respondenter. Det är alltså själva sammanhanget som man blir en 

del av när man går in i en VentureLab som starkast influerat företagen i dess 

vidareutveckling.  

 

• Vilket av finansieringsalternativen som företagen använt sig av har haft störst koppling till 

att de suttit i inkubatorn VentureLab? 

Efter att vi har analyserat hur företagen har finansierat sin verksamhet och hur denna 

finansiering är kopplad till tiden då de satt i inkubatorn ser vi att bootstrapping är det 

finansieringsalternativet som till störst del genomsyrat företagen. Företagen har under sin tid i 

inkubatorn tagit till sig kunskapen om hur man kan finansiera sitt företag med små resurser. 

De har exempelvis förstått vikten av att hålla kostnaderna nere när det gäller kontor, lager och 

administrativa kostnader. De har också blivit medvetna om vilka olika finansieringsalternativ 

som bäst gynnar det egna företagets utveckling. Detta har till stor del format företagens 

fortsatta finansieringsval. De har efter tiden i inkubatorn försökt använda sig av resurser som 

funnits tillgängliga och de har hela tiden jobbat på att hålla kostnaderna nere. De flesta av 

företagen har även använt sig av eget kapital och fått hjälp av sina familjer med både kapital 

och andra resurser. Dessa två finansieringsalternativ går även de under benämningen 

bootstrapping. En annan faktor som kan ses som bidragande till att de till stor del använt sig 

av bootstrapping är det faktum att alla personer bakom företagen vid något tillfälle studerat 
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vid Lunds universitet. Som student måste man lära sig att leva på små medel och att ha 

kontroll över sin egen ekonomi. Efter att de lämnat VentureLab är det är inte så att alla 

företag har fortsatt att driva sina företag från en gratis kontorsplats eller endast bytt till sig 

tjänster när så behövts.  Bootstrapping har istället legat till grund för en försiktighet gällande i 

stort sett alla viktiga beslut rörande ekonomin. Detta har resulterat i att man noggrant 

analyserat alternativen som uppkommit under resans gång och på så sätt kunnat undvika de 

förändringar som inte hade varit bra.  

 

 

6.2  Förslag till fortsatt forskning 

En aspekt som är kopplad till absorptive capacity är det sociala och humana kapital som ett 

företag har när det går in i inkubatorn och hur detta påverkar företagets etablering och 

framgång. Detta är dock en djupare fråga som innefattar ägarnas sociala ursprung, deras 

tidigare nätverk och personliga egenskaper. Dessa aspekter är intressanta och relevanta inom 

ramen för en mer djupgående och omfattande analys. Forskning på detta område kan bidra till 

att öka förståelsen för och kunskapen om vilka personer det är som söker sig till 

universitetsinkubatorer och vilka resurser de har behov av.  

Ett annat område som kan vara intressant att forska vidare om är hur företag förbereds för att 

lämna en universitetsinkubator. En studie på detta område skulle kunna undersöka vilka 

faktorer som är kritiska när ett företag skall göra övergången mellan att vara i den skyddade 

miljön som inkubatorn innebär till att bli en del av näringslivet i stort.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning är en mer djupgående och mer omfattande version av 

den studie som vi presenterat i denna uppsats. Detta skulle innebära att man gjorde likartade 

uppföljningar av företag men då inte bara gällande universitetsinkubatorn VentureLab utan 

förslagsvis ett tiotal universitetsinkubatorer runt om i Sverige och med ett större antal 

analysenheter. Man kan tänka sig att olika mönster tydligare skulle framträda tack vare det 

mer omfattande underlaget. Vi ser det som fundamentalt viktigt att en studie som denna görs 

helt oberoende från både analysenheterna och universitetsinkubatorerna som undersöks. Detta 

beror på att en helt oberoende studie kan ge mer trovärdiga svar och slutsatser.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

Generellt 

1. Under vilken tidsperiod satt ni inkubatorn VentureLab? 

2. Varför gick ni in i inkubatorn? 

3. Anser ni att ni hade kunnat få ut mer av er tid i inkubatorn och i så fall hur? 

4. Saknade ni någonting i inkubatorn som ni tycker kunde ha förbättrat er utveckling? 

5. Har ni samma kunder nu som under tiden ni satt i inkubatorn? 

6. Har inkubatorn hjälpt ert företag att skaffa kunder? 

 

Gällande tillväxtmått 

7. Hur mycket omsatte ni när ni lämnade inkubatorn och hur mycket omsätter ni idag?  

( Kan vi få ta del av den årliga utvecklingen?) 

8. Hur många anställda hade ni när ni lämnade inkubatorn och hur många anställda har ni 

idag? 

(Kan vi få ta del av den årliga utvecklingen?) 

 

Gällande nätverk och kontakter 

9. Blev ni del av nya nätverk och skaffade nya kontakter under er tid i inkubatorn?  

10. Har ni haft nytta av dessa nätverk och kontakter efter att ni lämnat inkubatorn? 

11. Är det något nätverk eller kontakt som ni haft speciellt stor nytta av? 

12. Vilken påverkan anser ni själva att nätverken och kontakterna ni skaffade i inkubatorn 

haft för ert företags utveckling generellt? 

 

Gällande kunskap och lärdomar 

13. Vad lärde ni er i inkubatorn? 

14. Vilken nytta har ni haft av den kunskap ni fick under tiden i inkubatorn? 
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15. Vilken påverkan anser ni själva att kunskapen ni fick i inkubatorn haft för ert företags 

utveckling generellt? 

 

Gällande finansiering 

16. Vilka typer av finansiering har ni använt efter att ni lämnat inkubatorn? 

17. Vilka av dessa finansieringsalternativ kan sägas ha en koppling till att ni suttit i 

inkubatorn? 

18. Vilken påverkan anser ni själva att inkubatorn haft för ert företags finansiering från det att 

ni lämnade inkubatorn? 

 

 

 

 

 


